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  )٢١٣٣شمس، غزل  وانی(مولوی، د

 شو داریرفت شب، ب   نیشو، ه داریشو، ب داریب

  شو  زاریهم ب  شیشو وز خو زار یشو، ب زاریب
 

  وسف ی  فروشدنک م احمق  یمصِر ما  در

  بازار شو یِسو نکیمرا، ا یدارنم  باور
 

 تو را گلون کند  یِکند، رو چونیتو را ب چونیب

  گلزار شو یِکند وآنگه سو  رونیاز کَفت ب خار
 

 به خون؟  ییتو هر مر و فسون، خون را چرا شو مشنو

  شو  خواریقدح شو سرنگون، وآنگاه درد همچون
 

 شو  یشو، چون گو یگردِش چوگانِ او چون گو در

  بهِر نُقل کرکسش مردار شو، مردار شو وز
 

 عاشقان  بِیآسمان، آمد طب یِندا آمد

  شو ماریشو، ب ماریتو، ب شِ یپ دی که آ خواه
 

 دان  اریرا چون غار دان، خلوتگه آن  نهیس نیا

  در غار شو، در غار شو  ا،یب  نی، هیغار ارِی گر 
 

 یازر را به دزدان داده  ،یاساده یمردِ ن تو

  دزد را، طرار شو، طرار شو بدان خواه
 

 او  یِایدر در یبحر و در کم گو   وصفِ خاموش،

 دار شودار شو، دمدم ،کن که غواص خواه
 . خورد شراب را م  نینش: آن که ته خواری درد 

 طعمه، غذا.   نجاینُقل: در ا 

 .میصم  اریغار: مجازاً دوست بس  ارِی

 حبس کند.   نه ی که بتواند نفس را در س  دار: کسدم 



ۀ  برنامه         Program #930                                          ۹۳۰مشار

  3صفحه: 

  

  

  (دایره عدم اولیه)  ٠شل 

  

  ها) (دایره همانیدگ  ١شل 

  

  (دایره عدم)  ٢شل 
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  . کنم شمس موالنا شروع م  وانیاز د ٢١٣٣برنامۀ گنج حضور امروز را با غزل   پرسبا سالم و احوال 

  شو داریرفت شب، ب   نیشو، ه داریشو، ب داریب
  شو  زاریهم ب  شیشو وز خو زار یشو، ب زاریب

  ) ٢١٣٣شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

شو،    داریشو، ب  داری: «بکند بار تکرار م   موالنا در همان مصرع اول سه   د،ینیب اول غزل م  تیکه در ب  طورن یهم

  در ذهن است.   هاهمانیدگ شدن از خوابِ   داریشو» و منظورش ب داریب

ما و    یِفرد   ذهن، چقدر در زندگ شدن از خواب    داریب  نیکه ا  میشو ما متوجه م  کند بار که تکرار م  پس سه   و

  م ینخواه  یجهان پ  نیاز آمدن به ا  مان ِ تنها به منظور اصلنه   م،یکل ما مهم است و اگر در خواب ذهن بمان  زندگ

  م ی خواه  رید  یهاضرر به خودمان و آدم   بله کل  د،یرس   میبه مقصود نخواه   ای  دی رس   میبرد، به مقصد نخواه 

  زد.

  (دایره عدم اولیه)]   ٠[شل  اول    رِیتصو  نی. امیهم دقت کن  ریتصاو  نیبه ا  دیاجازه بده  خوانم، را که م   تیب  نیهم

از جنس   م،یهست   یار یطورِ واضح از جنس هشجهان، مرکز ما عدم است و به   نیکه قبل از ورود به ا  دهد نشان م

ما از جنس     ست، ولیقائم ن  ی اریهش   یرو   یار ی و درست است که هش  م یهست  فرمیاز جنس ب  م،یخدا هست 

  .  میهست یار یهش

  ی بقا  یرا که برا  جهان نیا  یزهایچ   مانیها، با فکر ها)](دایره همانیدگ   ١[شل    میشو  جهان م  نیوارد ا  وقت  و

مهم هستند مثل پول، مثل افراد خانواده    ها ن یکه ا دهند م ادی خانواده به ما   یما مهم هستند و جامعه و اعضا 

که    ی زیهرچ   ا یگنجانده شده    ها)](دایره همانیدگ   ١[شل    رهیدا  نیکه داخل ا  رهیها و غاز باورها و نقش   و برخ

  . میشو م ده یمهم است، همان  میبن میتوان با ذهنمان تجسم م

که در    یزیبه چ  (دایره عدم اولیه)]  ٠[شل  که    میرا دار نیا  ییتوانا  م،ی هست  یار یما که هش  عنیشدن    دهیهمان 

  ی جا و پس از آن به  م یکن قی تزر تیحسِ هو ا ی، حسِ وجود ها)](دایره همانیدگ  ١[شل  میکن ذهنمان تجسم م 

  .  مینیب آن م قیمرکز ما و از طر  شود م  زی ، همان چ(دایره عدم اولیه)]  ٠[شل عدم که قبال مرکز ما بود  

  ز یبرحسب آن چ  عنی  م؛یزد  رنگ   نکیاآلن ع  م،یچشممان داشت  یرو   رنگیب  نکیع   یقبال    کهنیمثل ا  درست

تجسم   میتوان که در ذهنمان م   ییزهایکردن به چ  قیحسِ وجود تزر ای  دن یهمان  مییگو  را م  نیرا. ا ای دن  مینیب م

 ٠[شل  از عدم    شود مرکزِ ما، مرکز ما عوض مآن    شود پس از آن م  نیبنابراما مهم هستند.    یو برا  می کن

  . شود و عقلمان هم عوض م  مینیب م   زها ی چ  قیو از طر  ها)](دایره همانیدگ   ١[شل    زهایبه چ   (دایره عدم اولیه)]
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از    دییبو  ای   میگرفت م   را از خودِ زندگ  (دایره عدم اولیه)]  ٠[شل  و قدرت    تیو هدا  تیقبال عقل و حس امن 

  .ها)](دایره همانیدگ  ١[شل   میریگ م  زهایاآلن از چ م،یگرفت خدا م 

چ  دنی همان   عنیکار    نیا آن   ای   زهایبا  خواب  مبه  مطرح  موالنا  را  رفتن  مکند  ها   . ا  د یگو خواب  از   ن یکه 

 نیا  قیاز طر  کهنیپس از ا  و.  یبشو  داریب  دیبا  هاهمانیدگ   ما جهان را م  هاهمانیدگ عن ی  م،ینیب  ی هانک ی ع  

  .  دیآنظر م به  عیطب   اریو فکر کردن بس دیطرزِ د  نیا م،یزن را به چشممان م  زهایچ  رنگ

همان    ذهن  ریتصو  ن یکه ا  دیآ وجود مبه   ذهن   رِ یتصو  ی   ده، یمختلفِ همان   یگذر کردن در ذهنمان از فکرها   از

  .  شود م  دهینام ش»یاول «خو تیهست که در ب ذهنمن 

شو و    داریها بو خواب آن   ها همانیدگ شو» پس از    داری رفت شب، ب   ن یشو، ه   داری شو، ب  داری: «بدیگو م  پس

و    یبشو  داریب  دیخوب توجه کن با  عن یاست، توجه است.    یداریعالمت ب  ن»یشب تمام شده. «ه  کهنیا  یبرا

  به شما دارد.   بستگ  د،یشنو نم  ای د یشنو را شما از موالنا م غامیپ نیشب تمام شده. حاال ا

تنها  نه   عن یشـو»    ـزاریهـم بـ  ـشیشـو وز خـو  ــزاریشــو بــ  ــزاری. «بــکند را تکرار م  زاریهم دوباره سه بار ب  بعدش

  یرا رو   ی اریرا و هش   و در مرکزت هست و زندگ  دهد که ذهنت نشان م   یز یبشو، هرچ  زاریب  هاهمانیدگ از  

  ش»، ینام «خودرست شده به    ذهنوجود آمده و من که به    ن حرکتیشو، از کل ا  زاریب  یاکرده   ی گذاره یها سرماآن

  شو.  زاریهم ب شیاز آن خو

کن و    یاز آن دور  عنیشو    زاریاست و ب  هنذتنفر مالِ من   کهنیا  ی. برادهد تنفر نم  معن   زار»ی«ب  جانیدر ا 

  توانند  من نم  نکیهم ع  هان یو ا  ستمین  هاهمانیدگ   نی «ال» کن، انکار کن. بو که من ا  ای خودت را آن ندان  

  : تیدو ب نیباشند. و در ا

  شو داریرفت شب، ب   نیشو، ه داریشو، ب داریب
  شو  زاریهم ب  شیشو وز خو زار یشو، ب زاریب

  
   وسف ی  فروشدنک م احمق  یمصِر ما  در

  بازار شو یِسو نکیمرا، ا یدارنم  باور
  ) ٢١٣٣شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

که توجه کن در جهانِ فرم، مصر که جهان فرم  کند م یادآور یدوم موالنا  تیاول غزل است. در ب تیکه دوتا ب 

به   کند و اشاره م  فروشدرا م   وسف ی  نکیانسان هست. ا  طور کلمنظورش به   »احمق   ی «  دهد، را نشان م
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گفتند که ما واله    انی فروختند و کاروان  انی وانرا به کار   وسف ی برادرانش که برادرانش    لۀیوسبه   وسف یآن فروشِ  

  . میدار یچندتا سۀ تقلب  م،یندار یز یچ

 ی بود، به آن خردمند  یی بایکه به آن ز  وسف ی  . دیرا ببر  وسفی   د،یرا بده  ی تقلب  ی هاسه  نیگفتند که هم   برادران

  ی ها سه  نیلحظه به ا  نیماست، در ا تییماست، خدا یار ی ماست، هش  بود که نماد زندگ   بود، به آن مهربان

من و شما، مواظب باش که ابله     عنیانسان،    یاست که تو ا  نیمنظورش ا  و   .میفروش م میدار   دگیهمان  یتقلب

است که    نییعقلشان پا  قدرن یها درواقع او توجه کن که جمع انسان   بفروش  یطور فردرا به   وسفی  نیا  نباش

م  تشانیوسفی پول  به  م   فروشند، را   لم م  فروشند،  به  مقام  م  فروشند، به  باورها  توهم    به  فروشند، به 

  مواظب باش تو.   فروشند، م

ها  احمق   نیاز ا   ی  که تو   می که من اگر به تو بو  د یگو. م فروشد را دارد م  وسف ی  نک ی ا  احمق   ی مصرِ ما    در

  خودت.    یتأمل کن، تمرکز کن رو    ! ولکن تو باور نم ،هست

حسادت و  ترس و مثل خشم و  ی شو م  ذهن جاناتیدچار ه وسته ی طور پو به   لحظه در ذهنت هست ن یدر ا اگر

  .  فروشم   دهیهمان یخودت را به چندتا سۀ تقلب  تییو خدا تیوسفی ی تو دار زها،یچ  جور نیا

  ا ی  کن کار را م  نیتو ا  ایکه آ  نی فضا را باز کن تأمل کن، بب  عنیبرو بازار. برو بازار    دیگو ! م؟یدار نم   باور

  .  میکن که بله ما هم م  دی د میخواه   میخودمان تمرکز کن  یاگر خوب رو  ؟کن نم

ما هم به  دهد، م حیاش را در طولِ غزل توضبن و چاره یاچاره  ی  ،کن تو هم م یدی حاال که فهم دیگو م و

  . میده م حیما توض  یااش را در هر برنامه . پس چاره (دایره عدم اولیه)]  ٠[شل داد  می خواه  حیشما توض

که ذهنمان نشان    یزی ، هرچها)](دایره همانیدگ   ١[شل  گذرا    عن یآفل    ی زهایبا چ  می شد  دهیهمان  وقت  پس

ا   دهد م و مرتب  و دچار خواستن    میامثل خشم و ترس شده  جانات یو دچار ه  کنند م  رییتغ   هانیآفل است 

در مرکزش، به    دانباشته کن  ادیز  زهایچ  نیکه از ا  کندو فکر م   خواهد مرتب م   ذهنمن   دینیب که م  میاشده

  توهم است.  نیو ا رسد م  زندگ

بشوند،     عال  لیخ   ش یباورها  دانم بشود، نم  ادیبشود، دوستش ز  ادی بشود، بداند که مثال اگر پولش ز  داریب  دیبا

و آن است. انتظارات دارد    نیز اا  زهایدچار خواستن چ   طورن یو هم   دیآ درنم   زندگ  هان یمقامش برود باال، از ا

  .را انباشته کرده   نهیو ک  خشممثل رنجش،   مختلف   یاز همۀ مردم و دراثر آن، دردها

.  میشد  ده یهمان  مان ی درد است، ما با دردها  ها)](دایره همانیدگ   ١[شل   رهیدا  نیاز اقالم داخل ا    ی  دینیب م

که خوابِ مسئله درست کردن،    دید  م یو دردها و بعداً خواه  هاهمانیدگ خواب    نیکه مواظب باش از ا  دیگو م



ۀ  برنامه         Program #930                                          ۹۳۰مشار

  7صفحه: 

  ،  تو هست  کن که تو فکر م   شیخو  ن یبشو و ا  دار یبمانع درست کردن، دشمن درست کردن، درد درست کردن،  

تو   نیو ا سازد و درد م سازد مانع م سازد، دشمن م سازد، اش مسئله مهمه  نیا کهنیا یبشو برا زاریاز آن ب

.  هنوز تو در ذهنت هست  ،ی افضا خارج نشده   نیاز ا  ارانهیطور هش و باور کن که اگر به   ستمین  نیمن ا  بو.  ستین

  . فروشم  دگ یهمان ی عن ی یتقلب  یهارا، در هرلحظه به سه   تییرا، خدا  وسفتیتو  عنی

است که ما در    نیشرط رها شدن ا  ،در اول هر برنامه   (دایره عدم)]   ٢[شل  ام  داده  حیبارها خدمتتان توض  و

  شود  مرکزِ ما دوباره عدم م  م،یکن فضا باز م  . وقت میفضا باز کن  دهد، لحظه که ذهن نشان م   ن یاطراف اتفاق ا

را، قدرتش را،    تش یرا، هدا تشیرا و خردش را و حسِ امن   دوباره زندگ  عن یشدن مرکز    عدمکه قبال عدم بود.  

  .  میکن و از آن استفاده م میآور م

از مرکز    هاهمانیدگ   نیتا باالخره ا  میدار لحظه و مرکز را عدم نگه م  نیدر اطراف اتفاق ا  میکن فضا باز م  پس

و  مینفروش    دگیهمان   ی خودمان را به چندتا سۀ تقلب  ِ تی وسفیو    م یندازی ب  ارانه یها را هشآن   ا یبروند،    رون یما ب

   مرکز ما عدم بشود و عدم باق   اگر.  اندبم  آخرِسر مرکزمان عدم بشود و عدم باق   (دایره عدم اولیه)]   ٠[شل  

از   میاشده   داریما ب  عن ی  م،یریب   و قدرت را از زندگ  ت یو هدا  تیعقل و حسِ امن   تِیچهارتا خاص   ن یبماند و ا

    خواب.

همان برگشت به    نیبه ذهن. ا  م یدوباره برو   عنی   م،یو دوباره به خواب برو  میبشو  دار ی لحظه ممن است ب  ی

دوباره    از ذهن و عدم کردنِ مرکز، ول  رونیآمدن ب  عنی: «ردوا لَعادوا»  دیگو اوقات موالنا م  ذهن است که گاه 

  . می اب ذهن فرونروبه خو  رید م،ی بمان باق داری و ب م یبشو داریاست که ما ب نیبرگشتن به ذهن و مراد ا

  

  (این لحظه و توانایی انتخاب)  ١۵شل

ا  دیدان که م  طورن یهم  اما و    دهم را هر هفته نشان م  (این لحظه و توانایی انتخاب)]  ١۵[شلشل    نیمن 

   دگیهمان   یدرواقع    کهنیا   یجا و به   د یانتخاب دار  ییلحظه توانا  نیکه در ا  دیاست که شما توجه کن   نیمنظورم ا
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  د ی را عوض کن   تانی ار یو هش  دی کن  ییفضاگشا  دیتوان م  ، ذهنمن   ای به انقباض    دیو برو  دیرا در مرکزتان قرار بده

  . میخودمان بن  یبرا یخودمان کار  دیکه با میریگ عهده مرا ما به  تیمسئول نیو ا

را ز  مییای بازار شو»، ب  یسو   نکیاست که موالنا گفت که «ا  نیا  میکنلحظه م  نیکه در ا  یو کار     ر یخودمان 

  نه؟  ای  میکن لحظه فضا باز م نیلحظه، در اطراف اتفاق ا نیدر ا ایکه آ  مینی بب م،ینورافکن قرار بده

(دایره   ٠[شل  شل   نیطور که او در آن لحظه مرکز ما عدم است، همان  م ینظر دار یِار ی که هش م یکن باز م اگر

  ی ار ی مرکزمان جسم است. اگر مرکزمان جسم است، هش  میکن اگر فضا باز نم  . ولدهد نشان م   عدم اولیه)]

  .  می بشو سو در ذهن محبو جسم   یاریهش میکه دوباره برو کند م  جابیا جسم یار ی و هش میدار  جسم

  که  نیپس از ا م ی خوان را م تیب  نیا شهیهم

  قدَم را؟   چونه بد عدم را؟ چه نشان نه چه
  یقَدَم را که تو بس نکو نهاد   نیاول  نگر 

  ) ٢٨۴٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

برداشته    وین  دیشما، با  لۀیوسبه  شود لحظه برداشته م  نیقدم» که در ا  نیکه «اول  میکن توجه م  نیبنابرا  پس

 ی قدم» است، برا نیهم «اول  شهیهم میاست و گفت تانقدم» زندگ  نیقدم» که «اول ن یبرداشتن «اول ویبشود. ن

   ذهن من   ول  م،یهست  ندهیکه ما در گذشته و آ  دهد نشان م  جسم  یار یدرست است که هش  االصول، عل  کهنیا

  هستند.  ی هم زمان مجاز ندهیاست و گذشته و آ یمجاز 

که     . آن هم قدممیبردار  می توان قدم م   ی  شهیو هم  می لحظه هست  نیدر ا  شهیاست که ما هم   نیا  ق یحق  مانِز

  . میدار اآلن برم

  ١۵[شل شل    نینقطۀ سمتِ چپ ا  نیکه ا  طورن یقدم را هم  نیحواسمان هست که اول  ارانهیهش  نیبنابرا  پس

.  میبردار  ییبا فضاگشا  م،یانتخاب هم دار   ییتوانا  کهنیبا توجه به ا   دهد، نشان م   (این لحظه و توانایی انتخاب)]

  .  میریقرار ب نفکااصطالح نفوذ و کارِ قضا و کنبه  رِیمرکزمان عدم بشود و ز  م،ی نظر داشته باش یار یهش

  ی شاد   مدت  یما اعمال بشود و پس از    یرو  یدگاریما کار کند با مرکز عدم، بعد صنع و آفر  یخداوند رو  عنی

و عمل بدون   دردی موفق و ب  یو آن موقع حالِ خوب و ساختارها   میخارج بشو  ذهنو از جبرِ من  دیآ م سببیب

  . دی ای عمل ب به ییاگشافض نیاز ا ریو هزارتا محصولِ خوبِ د  رونیمقاومت در ب جادیا

  یی جسم باشد، فضاگشا  ی مرکزمان    کهن یکه هم  دیدان م  خاب)](این لحظه و توانایی انت  ١۵[شل  ییباال  در

  مرکزِ ما.   شود م دهد، که ذهن نشان م  یز یآن چ  م،یو مقاومت کن   مینکن
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برحسب    دنیو مقاومت و قضاوت و د  میکن م  دایپ  جسم  یاریهش  ده،یهمان  یبه ذهن و فکرها   میاُفت م  نیبنابرا

  . دیآ وجود م ذهن است، به  یِساز سبب  نیکه درواقع هم ذهن تِیآن وضع جابِی. ادیآ وجود مبه  زهایچ

  م یافت است، م   یاست، زمان مجاز   به کار. مرکز جسم کند شروع م  ذهنذهن، من   یِسازبه سبب   میافت م   ما

ما    ی دنبال   کمال که  عاقل   ی پندار  و  هم   میهست   آدم کامل  سبب   طورن یو  از    یسازدچارِ  و گذشتن 

  . می هست ها شدگ شرط 

به ما    م،یخواه  م  زندگ   م،یخواه  م  بختما خوش   یفکر   یهادر جهت   دیدان م  ،ی مرادیو ب  یفکر   یهاجهت 

پس از آن ما خودمان    ری. دمیاز ذهن خارج بشو  میتوان که ما نم  دیآنظر مبه جبرِ ذهن. به  میافتو م  دهد نم

  .  شودم  نییتع رانیو د حوادث لۀیوسما به  زندگ   رِیو روش و مس  میآور حساب نمهم به

  ر ی و درون و سا  رونیب  بِیو تخر  یابیبه درد و کم   میافتم   جهیدرنت  شود، م  عیفکرها و حوادث کامال طب   پرستشِ

و    میریعهده بلحظه به  نیخودمان را در ا   یار ی هش  تیاست که مسئول   نیکار ما ا  نی بنابرا  پس  .ذهنعوارضِ من 

  . میبردار ییقدم» را با فضاگشا نی«اول

ب  اما ب  نیا  خوانم، م  تانیبرا  تیسه  ا  دهد نشان م  تیسه  در  م   جان یکه ما    د ی گرِد چه با  م،یگرد دنبال چه 

من   م؟یبرد در  است که  محور    ذهندرست  م   م،یگرد م  هاهمانیدگ حوِل  است که    دیگو موالنا  درست  که 

همه بهانه    هانیا  دهد که ذهن نشان م  ییزهایچ  نیو ا  م یبرد  دیخداوند با  ای   ما، اما حولِ زندگ  میدار  دگ یهمان 

چ  است. آن   م   یزی اصال نشان  ذهن  باز کن  نیا  دهد که  فضا  اطرافش  در  ما  فضا   جهیدرنت  م،یاست که    ی در 

  .  نامداصطالح مآن را به  مختلف  که با اسام میبرد زندگ  ایخداوند  شده حولِگشوده

  در ده، نه گاو و گلّۀ فربه یانخواهم خانه
  گردمساالر م یمستِ ساالرم، پ  نیول 

  
  مستِ خبازم   نیام نان را ول کرده بهانه

  گردمم  داری گردم، که بر د م  ناریبر د نه
  

نو بالِ خود سوزم پروانۀ می آتش، که پر  
  گردم پروانۀ سلطان که بر انوار م منم

  ) ١۴٢٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
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واضح است چه م  کامال م  د،ی گو عنیدر «دِه»    یاکه خانه   دیگو   ذهن نم دگیاصطالح همان. نه بهخواهم    «گاو»

  مختلف چاق.  یها همانیدگ  عن یمختلف  یگاوها   عنیو نه «گلّۀ فربه». گله هم  خواهم را م

مسِت خدا هستم، پس دنبال   عنیاما من مست ساالرِ ده هستم،    خواهم، را نم   دگ یهر همان  یها انباشتگ 

  .گردم م   دنبال زندگ گردم، ساالر م

که    . آن کس گردم صاحب ده م  نه، من اطرافِ  دیگو موالنا م  میگرد اآلن م  هاهمانیدگ اگر حول    نیبنابرا  پس

نان    نیپز، انان   ای نانوا    عنیاصطالح «خباز» هستم، «خباز»  ام دنباِل به را خلق کرده و «نان» را هم بهانه کرده   نیا

  . دهد که باز هم ذهن نشان م یز یهرچ

هم     جهانن یا  ی زهایچ   ای هستم    هاهمانیدگ   ن یمسِت خبازم» درست است که دنبال ا  نیام نان را ولکرده   «بهانه 

پزنده هستم که من اطراف  نان  عن یشده «مسِت خباز» هستم.  گشوده   یخودم اما دائماً با فضا   ی بقا  ی هستم برا

  .  عن یخدا   دارِید ر،یواضح است د گردم، م  دار»یبله اطراف «د گردم نم  نار» ی«د

و    گردم نم  هاهمانیدگ آتش، که پر و بالِ خود سوزم». من اطراف آتش    پروانۀ  می «ن   ستم،یمن پروانۀ درد ن   و

ا  عن ی  گردم، ذهن نم   یدردها  و نخواهم شد. بله من «پروانۀ» خدا هستم، «سلطان»    ستمیکار ن  نیمشغولِ 

  . گردمهستم که بر «انوارِ» حضور م 

که    ییزهاینه آن چ  م، ی کن  دایرا پ  نورِ زندگ   نیما ا  کهنی ا  یباشد برا   ی ابهانه   د یبا  م،یکن که ما م  ی هر کار   عنی

  مان ی ار یکه بال و پر هش  میهست   یاو ما پروانه   کنند  م  جادیها اگر مرکزمان باشند، آتش ا. آن دهد ذهن نشان م 

  م یصحبت خواه تر  بیش   اآلن  شود،  وارد ذهن م  یار یهش  وقت   ه ک  د یتوجه کن  تیدو ب  نیبه ا  طور ن یو هم   سوزد م

خداوند و مستقر شدن    تی نهایب  نیا  م،یبه آن زنده بشو  میخواه که ما م   یینورِ خدا  نیکه ا  دیآ نظر مکرد، به 

  د ی با  قدرنیا  مییگو مثال م   کهنی. درست مثل امی اوریدست ببه  دیکه ما با  ستی ز یچ  ی  نیا  ،یلحظۀ ابد  نیدر ا

ذهن و فکر    یسازسبب  قیاز طر   نیبنابرا  کند، کار م  جسم   یار یبرحسب هش. چون ذهن  میاور یدست بپول به

  .گردد به خدا م دن یکردن با عقل خودش انسان دنبال رس

و    التیتحص  ایمقام است،    ایدست آوردن پول است،  آوردنش مثل به   دستبه   ایبه خدا    دنیرس  کند م  فکر

ا  میتوجه کن   دی. بازهاستیچ   جور نیا نبا  یطور ن یذهن  ذهن،    یسازدنبال سبب   دیفت یدر ذهن ب  دیاست. شما 

   یهم    ت یهر وضع  ت،یوضع  نیکه من در فکرم بروم به ا  کند م  جابیا  تیوضع  ن یخُب، ا   ل یکه خ  دییبو

  . کند م  جابیرا ا  عمل
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منجربه رسیدنِ من  اعمال    ن یپس ا  گذرم، از اعمال مختلف هم م   گذرم،  فکرها که م  ن یاز ا  نیپس بنابرا  خب

  گوید: چو چیزی نیست. پس بنابراین توجه کنید به این دو بیت، م به خدا خواهد شد. هم 

  را، عشق است و بس  دی ارزد ص آنکه
  گنجد اندر دام کس؟  او ک یل 

  ) ۴٠٩ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  یاو شو دِیو ص  ییمر آ تو
  ی به دام او رو ،یبذار دام
  ) ۴١٠ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  د یگو . ممی اوریدست برا به  یز یچ  ی  میخواه با ذهنمان نم  ول  میکن  دیص  می خواه درست است که ما م   عنی

  . وحدت با زندگ عن یجهان، «عشق است»  نیدر ا میکن دیکه ارزش دارد ما ص یزی چ آن

خارج    دیاز ذهن با نی. بنابرایاور یدست ببه  توان را در ذهن نم ن یا عنی افتدنم   اما او به دام ذهن کس خُب 

  . مرکز را عدم کن  ،کن  ییفضاگشا دیبا یاز ذهن خارج شو  کهن یا ی. برایبشو

 ت یبه وضع  یبرو   کند، م  جابیا   ذهن  تیکه آن وضع   ذهن   تیوضع   ی که از    یمرکزت جسم باشد، مجبور   اگر

. مر  یشو م تو در ذهن زندان  نیهم فکر است. بنابرا  یهم فکر است، بعد   یکه آن هم فکر است، بعد  ذهن

  . یاو بشو دیص  ودتکنار، خ  ی کنار و شار کردن را بذار ی دست آوردن را بذاربه  نیتو خودت ا

کاسۀ ذهن را سرنگون    ، طور کلدح ذهن را به قدح را، ق  نیا  دیگو . م دیگو که در غزل هم م   ستن یکار ا  نیا  و

و   رید  اریمع   یکار نکن. با    ریبا آن د  زیاصال بر  ،کن  هرچه که در ذهنت هست و با آن کار م  عن یکن،  

  . دیآ شده مگشوده  یکه از فضا  رید یالو

دست آوردن  «دام» به  نیا  م یبخواه. اگر  یبرو  تو به دام زندگ  ،یدام ذهن را بذار  » ی او شو  دیو ص  ییمر آ  «تو

فکر کردن    نیا  طور کل اصال به  صورتنیادر   ،دینرس  ییجا  به  نینخواستم ا  ریکه د  م یی بو  م،یدر ذهن را پاره کن 

  . یشو آرام م جه یو درنت کن در ذهن را رها م  هاهمانیدگ برحسب 

  شود؛  منفصل م  نیبه خدا ا  دنی رس  یذهن است برا   یسازسبب که    دهیرشتۀ فکر همان   نیا  ییجا   ی   یشو م  آرام

  ر یشما د  دهد خودش را به شما نشان م    زندگ  عن ی.  شود  پاره شد مرکزت عدم م  کهن یو هم   شود پاره م    عنی

  . یذهن خارج شد  انی از جر
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خودت    ،ی اوریدست ببه   یز یچ  خواه که تو م   یمسلسل فکر بعد از فکر را بذار  رشتۀ  ن یا  عنی  »ی بذار  «دام

دست  شما را به  رید  ی. بذار  یبرو  رید  یدست  به  ،یاور یدست ببه   شار بن  کهن یا  یجا . بهی شار بشو

از جنس او   م،یکن م  ییفضاگشا  م،یکن که ما اصال کل ذهن را رها م  ست آن موقع  و!  د؟یکن . توجه ماوردیب

  :ییگشاکه با فضا  دیدان م  طورن یو هم میشو م

  نهد از المان  ی قَدَم بر و حق،
  او ساکن شود از کن فَکان  آنگه

  ) ١٣٨١ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

مرکزت    ،بن   ییواقعًا فضاگشا  بتوان  کهن یو هم  یبشو  دیکنار و ص  یکردن را بذار  دیص  ۀیقض   نیا  دیبا  شما

  به مرکز شما «از المان».   گذارد خداوند پا م  ا ی که زندگ  نیب مرکزت جسم نباشد، م  ،را عدم کن 

شده و ذهن ما ساکت  گشوده  یفضا   عنی  ست،یفکر ن   عنی  ستیمان ن   ست،یکه مان ن  ییجا  عنی  «المان»

را    ر یبه فکر د  ی از فکر  دنی سرعت پر  د یهم که شما بتوان  ن ییداد در پا  می . مهم است که اآلن نشان خواهشود م

  . دیاوریب نییپا

نرم بشود، نرم بشود،   تواند سفت بشود، م  تواند . ذهن ما ممیشوتر مما نرم   دهد، م  رییجنس شما را تغ  نیا

  . دهد مرکز عدم خودش را به ما نشان م  دهد، خودش را به ما نشان م  اصل یار ی مقدار هش ی

ذهن ما   شود، . از بشو و م شود بشو و م  دیگو م  زندگ ای خداوند   عن ی«آنگه او ساکن شود از کن فَکان»  پس

  اگر مرکزمان عدم بشود. شود، ساکت م

  ها، ن یهستند ا  دهی که همان  ریبه فکر د  یاز فکر   دنیمرتب که من از پر  دیکن  نیبه خودتان تلق  دیتوان شما م  ول

ا ا  کنم، م   جادیمسئله  ا  کنم،  م  جادیمانع  ا  کنم،  م  جاد یدشمن  من   کنم،  م  جادیدرد  عقل  من    ام ذهنو  به 

  . خورد درد نمعقل به  نیو ا ست مستول

فکر   . مرتب دررم یب  از کس  یزیچ  توانم بخت بشوم، من نم خوش   دهیهمان  یزها یبه چ   دنیبا رس  توانم نم  من

  انتظار داشته باشم، از همه انتظار دارم.   یز یچه چ  ،رم یب یز یچه چ دی با هستم که از چه کس نیا

را و رها    زهایچ   نیا  فهمم . من مهاستت یکنترل وضع   ا ی خاطر کنترل مردم است  به  دیآ فکرها تندتند که م  نیا

  .شود آرام م ،شود که ذهن آرام م دی نیب م رسد،  نم ییکار به جا نیموضوع را، ا نیا کنم م

که در    دهم اآلن به شما نشان م   لمیف   یبه شما نشان بدهم.     لمیف   یقسمت    ن یکه در ا  د یاجازه بده  اما 

که   شود رد م   و از سوراخ   شود رد م   یکه از بطر  یبطر  یبه    شود م  دهیتاب  زریستون نور ل  ی  لمیف  نیا
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وقت  میشو اند. متوجه مسوراخ کرده  ب  که  از سوراخ  ل   نیا  زد،یر م   رونیآب  م   یزر ینور   ع یو با ما  شود خم 

  . رود م

ور که سوراخ است  از آن   تابانیدورش شما نور را م فرض کن که ی بطری هست از اینکه    ست ین  یطور ن یا  و

   که وقت  میشو متوجه م  ول .  رود م  مینور است مستق  ی   زری. نور ل رید  رونیبرود ب  میمستق   دیبا  االصول عل

  .شود م  سمنعک  شود، درواقع خم نم شود، با آب خم م  شود، آب م  انیوارد جر 

فکرها  انی نظر که وارد جر یار ی هش ای حضور   یاریکه هش ستنیا هی شب ل یخ کهنیا  یموضوع مهم است برا نیا

  .شود در آن محبوس م  . گرچه که نور است ول رودآن م   قاط شود، در ذهن م 

خودمان    ریبه حالت حضور تقص  دنیآزاد نشدن و نرس  ل یکه درواقع دل  دیشو شما متوجه م  لمیف  نیا  دنیو از د 

کوتاه هست   ی ویدیاست. دوتا و  دارکننده یب  ل یخ  لمیف  نی ا  دنی. دمیکن م  را در ذهنمان زندان  است که نور زندگ

  هم کرد. پخشش من خدمتتان صحبت هم خوا نی و ح

  ) لمی(پخش ف 

قوه هست، مثل چراغ   زرینور ل  ن یهم  نیا  دهد، را نشان م  شیهست. اآلن آزما  یبطر  نیا  دینیب که م   طورن یهم

  .  دهد اولش نشان م کند. از م  یچجور  د ینیب را م ش یو آزما تابد م

  یبطر   یوسطش    . حوالستساده   ل یسوراخ کند، خ  خواهد  م  گوشتچیرا با پ  یهست، بطر  یبطر  ی  اآلن

و واضح است که که پر بشود  زدیر و داخلش آب م  کندسوراخ م  ترن ییذره پا یوسط   جا و حوالآن  گذارد م

 پر م جا، از آن سوراخ خواهد رفت بیرون اآلن. شود آب از آن وقت  

و با    شود وارد آب م  رون،یبرود ب  می از آن سوراخ مستق  کهنیض ا. عو تاباند ور م را از آن   زرینور ل   دی نیبب  اآلن

  خم نشود.   عیو با ما  رونیقوه، نور برود بکه از آن سوراخ مثل چراغ   میما انتظار دار  االصول  عل  ن،ییپا  دیآ آب م 

.  رونیب رود نور نم  تاباند، دوباره م  دی. اآلن نگاه کنکند کار م یطور نی. ذهن هم اشود که خم م دینیب م ول

   وقت   نور زندگ  کهن ی. درست مثل اکند هم روشن م   نیی پا  نییبه پا  رسد م   و وقت  شود م   زندان   عینور در ما

  ان ی آن جر  رود،  . آن ذهن هرجا مشود . وارد م شود م  ده یذهن خم  با   .شود م  دهیبا ذهن خم  شود،  وارد ذهن م

  شود،  آب قطع م   است که وقت  ن یبه شما نشان بدهم، ا  خواهم  که اآلن مهم است و م  یز یچ  ی و    رود  با آن م

  .شود خودش منعکس م  یِنور رو
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طور که نوشته،  تاب همان   یۀ که زاو  دهد نشان م  جا نی. ...آب است. در اشود م  ع یما   نور، زندان  دین یبب  پس

  ه ی زاو  نیا  تابد، م   ی طورنیاست، نور ا   ی ع محور عموددرواق   ن ینور، ا  کهن یا  یمهم است. برا   لی تابش خ  یۀزاو

  مهم است.   لیخ

نور    طور کامل منعکس بشود.درجه باشد درواقع که نور به  ۴٨٫٨  دیحداقل با  دهدکه عکس نشان م   طورن یهم

  . رونیب دیای ب عیاز داخل ما تواند . نور نمشود منعکس م 

و ذهن هرجا    شود ذهن م   و زندان  شود منعکس م  م،ی کن واردِ ذهن مما    حضور هم وقت یاریهوش   طورن یهم

  .م یشو م  زندان ، یار ی صورت هشبه  میوارد ذهن شد . پس وقترود با آن م رود م

  موردِ   جا ن یکه در ا  یزیچ   ی آب است.    انی جر هیفکر شب  انی . جرمیفکر شد  ان یجر  شده که ما زندان  یطورنیا

و شفت  است  جر  زیانگنظر  به   ان یاست،  بشود،  قطع  رو آب  نور  م  یاصطالح  منعکس  باق   شود خودش    و 

  . ماند م

  عن ی. حضور  دهد جا خودش را به ما نشان م حضور در آن  ستد،یذهن اگر قطع بشود، ذهن با  انی جر عنی  اآلن

  اصطالح.ما با آن برود به  با آن نوِر زندگ یطور نیکه ا ستیفکر ن  انی جر رید کهنیا

  

شود، مهم  ب این عکس که تقریبًا آب دارد تمام م خُجا نوشته. را هم آن  ۴٨٫٨را. آن  نیدوباره ا مینگاه کن پس

بینید  جا م گذارد آن این هم ی آزمایش است. ی بطری م .  دیرا د  نیا  شود بهتر م   یبعد   لمیحاال در ف   است.

  ت.سوراخ است بطری. سوراخ اس
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.  رود  نم  رونیب  عنیخودش منعکس است.    یرو   زرینورِ ل  رود، هنوز آب نم  گفتم،را داشتم م   نیاآلن ا  د،ینیب م

  .دهد در سر، حضور خودش را به ما نشان م   میفکر را نگه دار انیجر  م،ی جا هست. اگر ما بتوانهمان 

  )   )playرا پِل  ن ی. من اآلن دوباره اشود آب م  ان یجر  ما، قاط   یار ی هش  ا ی حضور    م، یکن تند فکر م چون تند   و

  ش ی رو  رون،یب  رود نم  زریکه نورِ ل  دینیب را باز کند و آب برود. م   یدرِ بطر  خواهد شخص م  نی. اآلن اکنم م

  منعکس است. 

با    ول  رون،یب  رفت م   میمستق  دیاز آن سوراخ با  دیآنظر مچون رنِگ آن نور قرمز است، به   کند، باز م  کهن یهم

و با   شود نور در ذهن ما منعکس م   رد، یگ کار در ذهن ما هم صورت م  نی. هم نیی پا  دیآ م   شود خم م  عیما

  . رود ذهن م

موالنا    نیهم  ی. برا رود با آن م  دیکنترلش کن   دیتوان نم  رید  د، یرا واردِ ذهن کرد  زندگ   ا ینورِ حضور    وقت   شما 

  نرو به ذهن.  عن یشو»،   شانهیشو، پ  شانهیبذر چون قضا پ شهی: «ز انددیگو م

همان    نی. اشود خودش منعکس م   ی . نور رو رونیب  رود نور نم  دیاآلن نگاه کن   شود، آب که قطع م  نیا  اآلن

  قطع شد.   انی جر  کهن یا  ی. برارود نم   رونیب  ول  تابد،واضح است که هنوز نور م   ل یحالت حضور است. اآلن خ 

  ول  تابد، م   شه ینور هم  نیحضور در ما هست. ا  نیا  جاست.حضور در آن   د، یفکر را شما متوقف کن   انِی رج  اگر

  .  رود و با آن م  شود م  عیاصطالح وارد آن مادائماً ادامه دارد، به هاهمانیدگ  قیفکر از طر انِی چون جر

البته خم نمشود نور هم خم م  شود که آب خم م   دینیب م  .  ،منعکس م  شود  ،ول  شود   نظر م به خم    د،یآ

فایبر آپتی      ن یهم  شیآزما  نیجالب است که براساس ا   لیهم خ   نیبه آخر برسد. ا  نیا  دی. اجازه بده شود م

)fiber optic(  را اختراع کردند که م م  ایدن  ورن به آ ای دن ورن یاطالعات با سرعت از ا دینیب رود .  

  ها نیا  فروشند قوه ممثل چراغ   جانیرا تاباندند که در ا  یزر یکه آن نور ل  دیدیچه شد. د  دیشما توجه کرد  خُب

آب از آن سوراخ    ورش تاباند، وقترا سوراخ کرد از آن   یبخرند. بطر  توانند بخرند. همه م   توانند ها م را. بچه

  . نییشد و با آب رفت پا آب برود و زندان می نور نتوانست مستق رون،یب ختیر م

خودش منعکس    یرو   زریآب متوقف شد، نورِ ل  که وقت   دیدیو د  ردیگ صورت م  دهیپد   نیذهن ما هم درست ا  در

  ذهن فعال. عنی رود، با آب م  حضور. وقت   عنی نیشد. ا

ا  مییآ م  نیبنابرا  پس نم  جانیبه  را تغ  اینور    میتوان که ما که  را تغ  میوانت ما م  م،یبده  رییخدا    ر ییخودمان 

 ا ی   میتند فکر کن تند   کهن یا  یجا به   . میاست که جنِس ذهنمان را عوض کن  نیا  میبده میتوان که م   یر یی. تغ میبده
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  م، یکن فی لط م،ی کن فیلط م،ی کن فیرا لط نیمرتب ا ذهن ما، ه نیباشد ا ظیغل لی خ  نیکه ا میبا درد، فکر کن

زندان   م یکن  فیلط منعکس نشود،  تمامًا  آن عبور کند و  از  نور  بتواند  ذهنمان. توجه    که  نورِ حضور در  نشود 

  د؟ یکن م

ا  دیگو م  عن ی. «اَنْصتُوا»  میخوان  «اَنْصُتوا» را م  اتِیاب  ن یهم  یبرا  قدر ن یخاموش باش. ذهن را خاموش کن. 

شما    ستیالزم ن  ش،یآزما  نیاز ا  میشو اآلن متوجه م  خوانم، شما م  یرا من دوباره برا  اتیاب  نیحرف نزن. و ا

  . دیباش دان یزیف

و عرض    رونیب  دیایاز آن ب  تواند نم   تابد،که با هم م   وقت  شود، م  عیما  که نور، زندان  دیگو دارد م  شیآزما

  مهم است.    اری بس یدر تکنولوژ شی آزما نیکردم ا

اصطالح به  ) fiber opticفایبر آپتی (   ی را کشف کرد و مبنا ن یبود، ا دانشمند آلمان ینظرم به  بارن یاول یبرا

  هم وصل کنند.  دو قاره را به توانند م م یس ۀلیوسبه دیدان قرار گرفت. که م 

فایبر    . پسفرستند م   میس  ۀ لیوس. بهنییپا  دیآ ماهواره م  خورد، فضا و م   فرستند  که م   نیفرق دارد با ا  نیا

) آپتیfiber optic(   لیکه خ  ستیای تکنولوژ   فتاست، با سرعت باال م   زیانگش اطالعات را فرستاد از    شود

رد بشود برود.    تواند نور م  اصطالحبه   .کند کار م  دهیپد   نیکه با هم    می س  ۀ لیوسبه   ر،ید  ۀبه قار  یاقاره   ی

  : دیگو دوباره. م دینی بب دیشما لطف کن  خوانم، م یطور ن ی را هم اتیاب نیبه خودمان. پس ا میپس حاال برگرد

  ست هست ز ی که گفت ن خاموش 
  اَنْصتُواش الن  یاز پ باش
  ) ١٩٣۴شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  د ی : خاموش باشاَنْصتُوا
  : الل الن

  

  یِ اَنْصتُو   ی. از پدیرا ابراز نکن  ذهنمن   عنی  ،ذهن  یهات یو خاص   دیتند حرف نزنکه شما تند  دیگو م   زندگ  عنی

من را خداوند   یار یهش کهی طوربه  .ردیصورت ب دهیپد نیهم د،یاور ی ذهن را به حرکت درن عنی. دیآن الل بشو

  . دینکن در ذهنتان زندان  دیگو م

  جنسِ تو او زبان، ن ،تو گوش چون
  را حق بفرمود: اَنْصتُوا  گوشها

  ) ١۶٢٢ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو
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ذهن ما حرف    کهن یا  یجا خودش منعکس بشود، به  یکه اگر آن نور رو  دینیب او زبان. م  م،یما گوش هست   عنی

  . میزن بزند، ما حرف م 

  م، ی. ما از جنس گوش هستمیآور و ذهن را به حرکت درنم  میزن کم حرف م  میتوانجا که م ما با ذهن تا آن   پس

  . دیکه ساکت باش دی گو او زبان. حق فرموده، م

  را گوش کن، خاموش باش  اَنْصتُوا
  گوش باش  ،زبانِ حق نگشت چون

  ) ٣۴۵۶ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

 زر یاولش است، هنوز نرفته آب. نور ل  نیا  دیکه در آن شل که دوباره اگر بتوانم نشان بدهم، نگاه کن   دینیب م

  . میزن ما حرف نم عن یکامل است،  یِحالت اَنْصتُو نیخودش منعکس است. ا  یرو

  . دوباره نشان بدهم.  رودنور با آن م  دینیب م  شود،م  ی آب جار عنیبه حرف زدن،  م یکن شروع م کهن یهم

را    نیا  خواهم  قطع بشود آب، فقط م  ن یاگر ا  ول  کندما حرکت م   یفکرها   قیکه نور حضور از طر  طور ن ی هم  نیا

نور ماند   دی. اآلن نگاه کن ماند جا منور آن  شود قطع م  در آخر وقت  رید دیدینشان بدهم که اگر قطع بشود، د

  ن، ینور ماند و بنابرا  د،یخودش قائم بشود. اآلن نگاه کن  ینور رو   میخواه  . ممیخواه کار را م  نیجا. و ما همآن

  .شود خودش منعکس م   یرو   عنیماند   شیرو  عنی

نور   م،یمقاومت کن دهد که ذهن نشان م یز یآن چ دیکار نبا ن یا ینور حضور نرود به ذهن و برا میاگر بذار ما

به ذهن. بعد آن موقع آن نور خودش خالق    رود نم  ری. دشود خودش قائم م  یا رودر م  یزدینور ا  ای حضور  

  . ردیگ کار مبه  ر ی جور دی . ذهن ساده شده را شود ذهن ساده م ر،یجور د ی است، ذهن را 

  .  افتد چه اتفاق م دیدیذهن که د  است و روان که با اصطالح روان نه حالت م،یخواه  حالت را م   نیما ا پس

  ) دئویونمایش (

  ع یما یفکر. فکر هم  عیما  ع،یدر ما شود م  با، زندان شود م یجار  دیآ ذهن فعال است. نور م نیا دینیب م

تر تر مقاومت کنیم ذهن لطیف تر مقاومت کنیم، کم ، هرچقدر کم  لیخ   دیاست. منتها با  ترف یلط  ل یاست منتها خ

 شود.م  

 مقاومت را صفر   دیشما اگر بتوان  شویم.مقاومت صفر باشد. مقاومت صفر باشد ما روی ذات خودمان قائم م

قائم شدن به ذات خود    ۀجا که مرکز عدم است. مرکز عدم مقدم به آن   میدیرس   د،یقضاوت را صفر کن   د،ی کن

  است. 
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  : طورن یهم  و

  را گوش کن، خاموش باش  اَنْصتُوا
  گوش باش  ،زبانِ حق نگشت چون

  ) ٣۴۵۶ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

به    کند ما شروع م  ق یخداوند از طر  عن ی  میشو ما زباِن حق م   ستدیا نور م   ان یجر  ستد،یا نور م   نیا   وقت  پس

  .دیدیرا د اش یزیصحبت کردن. حالت ف

  اَنْصتوا دیشما خاموش باش پس
  زبانتان من شوم در گفت و گو تا

  ) ٣۶٩٢ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

به ذهن   دینرو  همهنیا  د،یذاتتان قائم بشو  یرو   دیذهنتان را خاموش کن  نی. شما همدیگو را از زبان خدا م  نیا

  شما حرف بزنم. قیتا من از طر

  تا بر جانِ تو  ر،یبپذ اَنْصتُوا
  اَنْصتُوا  ی از جانان، جزا دیآ

  ) ٢٧٢۶ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

است که    ن ی. پاداشش ادیایو ذهنت را ساکت کن تا از خداوند، جانان پاداش « اَنْصتُوا» ب   ر یفرمان را بپذ  نیا  تو

.  کند  را تلف م  زندگ  هاهمانیدگفکر کردن براساس    قی. ذهن ما از طرکند م  انی ما خودش را ب  قیاو از طر 

  ما مسائل را حل کردن.    میکن عقل هم شروع م   مانبه مانع، دشمن، درد و مسئله، و با ه  کند م  لیتبد عنی

که عرض کردم    طورن یو هم  شود م   دهییزا  رید  یتاپنج  میبن  می خواه مسئله را که با ذهن حل م  ی  منتها

  کند.  انیخداوند خودش را از ما ب  عنی او خودش را،  م،یاست که ما به او زنده بشو نیمقصود ا

  تا بر جانِ تو  ر،یبپذ اَنْصتُوا
  اَنْصتُوا  ی از جانان، جزا دیآ

  ) ٢٧٢۶ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ن ی قر  قیتوهم چقدر جا افتاده و ما از طر  نیکه ساکت کردن ذهن چقدر پاداش دارد و بشر در ا  دینیب م   شما

  مردم ساکت باشند.  میگذار نم م،یگذار هم اثر م   یرو

  سان کراند ز امِر اَنصتُوا نیا
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  سَفه، وع وع کنان بر بدرِ تو از
  ) ١۴۶۶ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

. انسان  می کن ماه شب چهارده خداوند، ما وع وع م  عنیکامل بله بر بدر، «بدر»    یهاتنها ما بر بدِر انسان   نه

درواقع محبوس کردنِ    ستهاهمانیدگ گذشتن از    یذهن که صدا  ی صدا  عن ی  کند، عوعو م   طورن یدر ذهنش هم 

  ماست.   ییخدا  یار یهش

خودمان    ۀدیپوس  یالوها   ی ها همان حرف   میرو خداوند حرف بزند از ما، ما م   میبذار  کهن یا  ی جادرواقع به   ما

پولدارتر    دانم، و نم  باتر ی تر و زو برتر و بهتر و خوشل   رانیبا د  مان  ذهنمن   ۀ سی. اساساً براساس مقامییگو را م 

و ه  مم ییای درب  هانیتَر تَر و ا . انی کمال. آن جر  پنداربه    میرو   که م جا نور محبوس شده درواقع در آن   دینیب

  .  کندم  ان یرا ب  ذهندارد عقل من 

  : طورن یهم  و

  نفع تو  شد خموش نا،یب شیپ
  خطابِ اَنْصتوا آمد  نیا بهر 
  ) ٢٠٧٢ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  نا یما هم ب  م،ی مثل موالنا هستند و اگر ما فضا را باز کن  ییهاآدم  اش خداوند است، دوم  نایب  نیکه اول  نایب  پس

  ش یبه نفع ماست پ  دیگو . خاموش شدن مکند که نور را در ذهن محبوس م  ستین  نا ی ب ذهن. پس من میشو م

  فرمان «اَنْصتوا» آمده و   نیهم یبرا نا،یب

  که آبت را به الغ  عنی اَنْصتوا
  خُش است باغتَلَف کم کن که لب نیه

  ) ٣١٩٩ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  است.  هودهی ب  به معن نجایدر ا  ، : هزل، شوخ الغ

  

 که نیا یاصال تلف نکن برا هوده، یب عنی«به الغ»  هوده،یرا تو به ب  یاریهش  نیرا هم  ات آبت را، آب زندگ عنی

طورنی است، و هم  دهی باغت خش .  

. ما جنس  میعوض کن   میتوان را نم   یار ی . درست است که ما جنس نور را و خداوند را و هشمیمتوجه شد  پس

است که    مان جنس ذهن  می دار  اریکه در اخت   یز یتنها چ.  میعوض کن   میتوان را که از جنس خداست نم  ماناصل

  .شود م ترف ی با ساکت شدن لط
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   جا زندانکه در آن   شود آب و هوا منعکس م  نیمرز ب  عنی  درواقع آب،  ۀواریکه نور از د  دینیب هم م  جاآن

  . شود م

نم  م یبشو  فیلط  اگر ما محبوس  نور در  زندان  میتر بشوسفت   م،یبشو  ترم ی . هرچه ضخ شود ما،  ما   تر  نور در 

شما   اند،ده یبه باورها چسب  لی هستند و خ )  )Dogmaticی که سفت هستند و داگمات ییهاآدم  دینیب . مشود م

   رمق یبد و ب  اری بس  زندگ نی. و بنابرانور زندگ   د،ها رد بشونور از آن   گذارند نم  هان یا  د،ینیب را م  شان سفت

  دارند.  ییکه چه باورها تسیدارند. مهم ن 

دست که شما به  ستیاصطالح هدف نبه  یهم    داریو د  مینائل بشو  داریبه د  جانیکه به ا  میما آمد  د؟یکن م   توجه

ذهن پاره شد،    انیجر  نیا یی جا یکه اگر    دیبرس  قتی حق  نیو به ا دیذهن را ساکت کن  دیبا ذهنتان. با  دیاور یب

  .  شود ذهن پاره م انیجر  نیا ییجا ی دیبخوان اموالنا ر   اتیاب نیو اگر ا دیشو موفق م  دی جا شما دارآن

  : دیگو موالنا هم م  نی هم یبرا

  ها شهیکن، احتما ز اند احتما
  ها شهی ها بو گور و، دل ر یش فکر، 

  ) ٢٩٠٩ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  .  دهیهمان یاز فکرها  د یکن زیکردن. پره  زیپره  عنی«احتما»  د؟یکن م  توجه

  بر دواها سرور است  احتماها
  گر است  فزون دن،یخار زآنکه
  ) ٢٩١٠ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  ن یق یاصل دوا آمد  احتما
  ن یجان را بب  تکن قُو احتما

  ) ٢٩١١ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

هستند که    ریدرواقع مثل ش   دهیهمان  یهاشه یچرا؟ اند  د،یهمان   یهاشه یکن از اند  زیپره  ز،یپره  عنی  «احتما»

  د ی ای ذره هم نتوانست ب  ی  یزر یکه نور ل  دینیب . م رونی ب  دیآ نم  زیچ   چ یه   عنی  خورند، را م  ی اریهش   نیگورخر ا

  شده بود. عیآن ما  . زندانرونیب

از خواب ذهن   یداریب ۀ. و تجربمیکار مقصر هست  نیذهنمان است و ما در ا زندان مان ی اریهم اصلمان، هش  ما

  د؟ یهست  داریواقعًا ب   که ک   د یکن م  ییکه شما حداقل با ذهن شناسا  مینوشت   یادر انسان را به جمالت ساده

  .خوانم م  تانیرا برا هان یمن ا  ی  یو  دیعالئمش را بفهم 
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  21صفحه: 

  

  .می کن م  ییفضاگشا وقت  ‐ ١

  . میاشده  داریاز خواب ذهن ب م،یکن م  ییضاگشاف اگر

  .میدار درست برم  ییلحظه را با فضاگشا نیقدم ا وقت  ‐ ٢

  است. ییقدم برداشتن با فضاگشا عمل،

  .  میهست ی مواز   که با زندگ وقت  ‐٣

  به هم مربوط هستند.  افتند، هم م   یبا هم، رو شانیها بعض  هانیا

  . میقضاوت و مقاومت ندار وقت  ‐ ۴

  . میهست  خواست زندگ م یتسل وقت  ‐ ۵

کنار،    دیگذار کنار، قضاوتش را م  دیگذار کنار، مقاومتش را م   دیگذار را م   ذهنلحظه خواست من  نیدر ا  عنی

  .دیشو فکان» م و خواست «قضا و کن  دیکن فضا باز م

خواهیم  ول بدون حس مالمت و سرزنش، و تنها از روی تواضع از زندگ م   م،ی نیبخود را م   یهاب یع   وقت   ‐  ۶

  های ما را برطرف کند یا از ما بیرد. که عیب 

 ی کارگاه خداوند، برا  شودم   کند،  اعتراف م  کند، و اقرار م   ندیب خودش را م دگی همان  ی هاب یکه ع    کس  هر

و نور خودش    شود فکر منفصل م   انِی جر  نیا  شود مرکز عدم م  . وقت شود در آن لحظه مرکزش عدم م  کهنیا

  لحظه.  ی ولو  شود فکرها آزاد م  عنی نذه ع یما  انِیشدن در جر  . نور از زنداندهد را به ما نشان م

  . میکن نم  و زرنگ  م؛ییگو دروغ نم م؛یدار لیو اص  قیحق  و درست  راست وقت  ‐ ٧

  قانون جبران را   دیاست. ما با  از خواب ذهن   قسمت  م یکن که ما همه به آن افتخار م  ذهن  زرنگ  یۀقض  نیا

قانون جبران را انجام    دیکن م   زرنگ   دیکن ترازو را شما کج م  . وقتمیترازو را درست نگه دار  م،یکن  تیرعا

  . دیکه در خواب ذهن هست   دیدرواقع بدان د،یده نم

  . میدار رشیو پذ می هست لحظه راض نیق الحظه و اتفا نیکه از ا وقت  ‐ ٨
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  ن یتا ا  میکن اطرافش فضا باز م   ول  م، یلحظه را دوست نداشته باش   نیکه ما ممن است که اتفاق ا  د یکن  توجه

اتفاق مهم   نیکه اول برنامه خواندم گفت ا ت یاتفاق چه هست، در آن سه ب ستیمهم ن  ول م، ی اتفاق را عوض کن

  چرا؟   گردم، نم ناریدنبال د گردم، م  داریمن دنبال د ست،ین

ما ناراحت    دهد نم  من دارد؟ وقت  یبرا  یز یبدهد، دالر بدهد، چه چ  ناریلحظه به من د  نیاتفاق ا  مییگو م   ما

ا  ول   م،یشو م ا  آورد وجود ملحظه به  نیهرچه که قضا در     نه از اتفاق راض  د، یهست   علت راض  نیشما به 

  . نارینه به د دینائل شو دارید و به  دیآمده که فضا باز کن  شی پ که شما فرصت  دیهست بله راض د،یهست

  .میدار  سببی ب یِشاد  وقت  ‐٩

  د یگو نم  عن ی  شود، نم  جادیا  ذهن  لیدال  لۀیوساست، به  سببی در درونش دارد که ب  یشاد   هرکس  دیکن   توجه

ذهن    یهای ساز مردم با سببتر  بیش   که دی. خوب توجه کندیآ ذهن نم   یساز از سبب  یشاد  ایشده،    ادیپولم ز

م  ن یغم خوشحال م   شوند ،در خواب    کهن یهستند، درست مثل ا  در خواب هستند، در خواب ذهن   هانیا  شوند

  . کنند م  هیدر خواب گر خندند م

  یی بو  در خواب باش  توان نم  ،یبشو   داریب  دیشدن هم واقعًا با  ردایبشود، ب  داری که آدم ب  مییگو م  میدار   ما

به    کنند، نم   اد یو ز  را کم   نیا  رونیو اتفاقات ب  دیدار  سببی ب  یدرون شما شاد   وقت  د؟یکن توجه م  دارم،یب

  .دی شد داریشما ب ادی احتمال ز

  : طورن یهم  و

  .کند در ما به صورت خالقانه در کار است و از ما بروز م  زندگ نندگی استعداد آفر وقت ‐ ١٠

که همۀ مردم به آن    دیفکر جد  ی  دیکن لحظه فضا را باز م   نیا  عنی  د،یشو م  تانی شما خالِق فکرها   وقت

است، اگر فکر    ی دیجد  زیچ   ی   ست،ین   شدگ نه، واکنش نه، از شرط   دیکرد اند نه، قبال فکر معادت کرده 

ما فکر کند،    قیاز طر  تواند خداوند م  میشو م  داریب  . وقت دیشد  داریب  صورت ایندر شما    د،یکن خلق م   دیجد

  .می کن م  دایبه صنع او دست پ

  د، یزن من حرف بزنم، شما که حرف م  دی شما حرف نزن  گفت م  م،ی«اَنصتوا» خواند  یشعرها   ن یدر ا  کهن یا  کما

حرف زدن در ذهن ساکت    ی جاشما حرف بزنم، به   قی از طر  خواهم  من هرلحظه م  د، یکن م  نور من را زندان

از فکرها    کهن یا  یجا به   د،یر یگ من م  ز . وجودتان را ادی که بر من قائم هست  دید  دی بعد آن موقع خواه   د، یباش

دیبرو یمان مجازدر ز  د،یدر توهم برو د،یریب .  
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  . زدیر م رونیو به ب شود م  یاز ما جار  عشق و خرد زندگ وقت ‐ ١١

شما را به ذهن نبرد، احتماال به    و اختالفات سطح   دین ی بب  صورت زندگ ها را به اگر انسان   دیاگر مهر بورز  شما

که عشق    اند. در هرکس سه بوده  ی  یدو رو   خی. عشق و خرد در طول تاردیکرد  دا یدست پ  یعشق و خردورز 

بعد از خروج از ذهن و ساکت کردن ذهن و    عنی  .ارانهیشدن با خداوند، آن هم هش   ی  عنیکرده، عشق    دایپ

  د، یآ خرد هم م  دیآ عشق م  کهن یعشق است. هم  نیبا خداوند، ا  عنی  شود م  ی عدم مردن مرکز، آدم با او  

در طول    د،ید  دیشما خواه  شود م  یاز ما جار   عشق و خرد زندگ  پس وقت  د،یا ی که خرد ن  ستین  یطورنیا

  یر ی رادگیبا خشم و قضاوت و ترس و ا  د،یکن برخورد م  یها شما چجور که با آدم   دیشو روزمره متوجه م   یکارها 

  د؟ یکن برخورد م  ی جورن یها و ارد کردن آن   ای و  یز یچ  یخواستن   ایو 

که مذهبش   ن یا  دییگو نم   رند،یگ شما را نم   یجلو  و اختالفات سطح   دینیب ها را از جنس خودتان م آن واقعاً    ای

به    شود م   یعشق و خرد از شما جار   د،یی گو نم  ی طورن ی. استیکه اصال آدم ن  نیاست، من از او متنفرم، ا  نیا

  ١١شمارۀ    د؟یکن . توجه مدیزن که دست م  هر عمل   به  د،یکن که م  یبه هر فکر   د،ی نیب که م   یز یو هرچ  هرکس

  است.  یدار ینشان ب

  ما را به خود جذب کنند.  توانند نم  هاهمانیدگ  وقت ‐ ١٢

   . چون وقت دیایب  رون یاز ب  تواند نم  ا ی  بندد، نم   ی زیفضا را چ   ن یا  د،یفضا را باز کرد  دیکردشما مرکز را عدم    اگر

از جنس   م،یهست  رونیب یزها یچون از جنس چ کنند ما را جذب م رونیب یزهایهست، چ دهی ما مرکزمان همان

  . میجسم هست 

تر فکر کردن آهسته فکر کردن، جنسمان را  با کم   میتوان جنس ما در دست خودمان است، م   نیکردم ا  عرض

   بالفاصله از جنس زندگ  دی مرکز را عدم کن د ی. اگر بتوانمیکه ما جنسمان را عوض کن خواهد  و او م میعوض کن 

  همان اقرار اَلَست است، درست است؟  نیا د،یشو م

اگر    د، یهست   دار یشما ب  ،کس  ای   ندازدیب  ر ینتوانست شما را به خودش جذب کند و گ  رونیدر ب   یز یاگر چ  خالصه

ا  دیکن م   لیم  آسان  به ا  زی چ  به آن   زیچ  به آن   زیچ  نی به  ها  آن   قیبه مرکزتان از طر  د یآور ا م ر  هان یبه آدم، 

شخص، حاال    نیرفته ا  نیآقا ا  دییگو م   د، یکن م  نیزیرا جا  هاهمانیدگ   ای   دیشو م  ده یاصطالح همان به   د، ینیب م

  . دیستین دار یشما پس ب شوم، م دهیهمان  نیکه هست با ا ی نیا

  و ذهن ما ساکت شده است. م، یخاموش هست  وقت ‐ ١٣

  . دیهست دار یذهن ساکت است شما ب عن یواضح است،  رید
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  .شود م  دهیسلسله فکر پشت سر فکر بر وقت ‐ ١۴

  .دیشو بشود شما متوجه م  دهیسلسلۀ فکر در شما بر اگر

  . میشو ساکن و مستقر م  یلحظه ابد  ن یاز زمان و مان خارج شده و در ا  م،یرو نم   نده یبه گذشته و آ   وقت  ‐   ١۵

.  دیکن م   دایپ  انی جر  دیلحظه دار  نیکه در ا  دید  دی خواه  د، یفهم  دیخودتان خواه   د،ینرو  ندهی اگر به گذشته و آ  شما

  که   دیکن م  ییشناسا یزود  است. به یدم او دارد، از شما جار ست،ین  زندگ انیدر مقابل جر  اگر مقاومت

مبپذ د دَت رو ز نََفخْتهری او جان د  
  است، نه موقوفِ علل  ونیاو کن فَ کارِ

  ) ١٣۴۴شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  یی که دم اوست که در اثر فضاگشا  دیشو متوجه م   د،یذهن خارج بشو  یسازو سبب  یسازاگر از علت   واقعاً

  .  ری ب ادی«نَفَخت»  ۀ یاز آ دیگو را م  نیکند و ام   شما را درست زندگ

 کند  درست م   او   د یکن شما فضا را باز م  شود، بشو و م   شود، بشو و م  دیگو است که م   ب یترت  ن یاو به ا  کار

 مشارکت  خودتان باشد و کامال   ی حواستان رو  دیالبته فعاالنه هست که شما با  یکارها   هان یکارها را، خُب ا

  . دی کن

  . میشو ناظر و شاهد ذهن خود م وقت ‐ ١۶

بتوان   اگر بب  تان ی فکرها  دیشما  ب  دیبدان  دی با  صورتایندر   د،ین یرا  لحظه  آن  در  و  است  مرکزتان عدم    دار یکه 

  صورت ایندر   میشو . اگر جذب ذهن مدیبمان  دیتوان نم  دار یب  ول  دیاشده   دار یموقت، ب  ی داریب  مییگو م   د، یهست

  . میبمان  میتوان نم  داریب

  . میکن کرده و آن را برآورده م  ییلحظه را شناسا نیا ازیحضور خود، ن  ی اری با حفظ هش وقت ‐ ١٧

ذهن، عقل ذهن،   جابِیلحظه را نه براساسِ ا  نیا  ازین   با خرد زندگ   میبند شده را نمگشوده   یفضا   وقت   عنی

  . میکن شده حل مگشوده  ی فضا جابِیبله براساسِ ا

  .میدار و در راه آن قدم برم میاجهان فرم آمده  نیبه ا یچه مقصود و منظور یکه برا میآگاه هست  وقت ‐ ١٨

   و هر اتفاق  دیاو زنده بشو  تیو ابد  تینهایکه به ب  د یاآمده   نیا  یکه برا  دیلحظه آگاه هستبهشما لحظه  اگر

   ارضا شدگ   ای   یماد  یهااصطالح هدف نکند، شما به  ایکند    شما را راض  کهنیا  ینه برا  افتد م  نیا  یبرا  افتد م

  آن نه،  د،یبرسان ف به هد دیظهور برسان اصطالح بهخودتان را به نفس
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همۀ    منظور اصل  نیو ا  دیبه او زنده بشو  دیکه شما فضا را باز کن  افتد که در هرلحظه اتفاق م  دیآگاه هست  وقت

انسان انانس ا  ی شر  ن یها در اهاست، همۀ   ر یدبه هم   دیبا  م یهست   ی منظور شر   ی  ن یهستند. همۀ ما در 

بشود به عملمان، منتها عملمان    یما جار   از  عشق و خرد زندگ   نیهم هست که ا  یر یمنظور د  ی.  می کم کن

  متفاوت است.  

آن   ، دار بشود، هرکسمغازه   خواهد نه م  یباشد، آن  باشد، عمل من مهندس شما ممن است پزش  عمل

   خرد در هرکس   نیعشق ا  نی ا  تیخالق  نیهرحال اهست، به  دان قیموس   یها،  خالق هست در نوشتن کتاب   ی

  .  رود م  شود، م  یجار  رود، م  به جهت 

او،    تیخداوند است و آگاه شدن از ابد  تینهای و آن زنده شدن به ب  م یهست  یما با هم شر  ز یچ   یدر    ول

اگر    د، یهست   داریشما ب  دیلحظه آگاه هستبهموضوع لحظه   ن یاگر شما از ا  ، یلحظۀ ابد  نیمستقر شدن در ا عنی

  . دیپس خواب هست  دیستین

  . میخوان سرِهم مپشتِ یطور ن یهم تانیبرا جان یا میاست که ما دار ییارهایمع  هانیا

  

  �🔹🔹�بخش اول   انيپا  �🔹🔹�
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  .میامانده  داریو ب میاشده  داری از خوابِ ذهن ب ای  میهست  داریاست که ما ب عالئم  هان یعرض کردم ا ن،یا نوزده؛

  . می سپار م  دستِ زندگامورِ خود را کامل به  ۀو ادار م یکنتوکل م   به زندگ وقت ‐١٩

  ف ی سرِهم ردپشت  ده یهمان  ی ذهن را فعال نکند، و فکرها   ریکرده باشد، و د  ییفضاگشا  اندازۀ کافبه   کس  اگر

اجازه    نیاست، پس بنابرا  ذهنمن   از عقلتر  بیش    لیخ  لیخ    که خردِ زندگ  دیخواهد د  صورت ن ینشوند، درا

  ،  حل بدهد. توکل دارد به عقل زندگراه لحظهبهحظهکند و به او ل  دیرا خالقانه تول  ش یفکرها که زندگ دهد م

  .  و عشق زندگ 

را  ذهنپارکِ من  نیا ندیآ که م کند و فکر م کند تر دارد و ساِن کنترل را از دستش رها نم که توکل کم  کس

  آدم توکل به خدا ندارد.  نیا صورت نیدرا زند،یر هم مبه

  دار یپس ب  ست،یآدم توکل ندارد و خالق هم ن  نیرا، ا  رانید  کند کنترل م   کند، که مقاومت م  کس  نیبنابرا  پس

   .ستین

اتفاقات را طبق خواست    می خواه  و نم  میکن دخالت نم  آورد م  شیکه قضا پ  و اتفاقات  در کار زندگ   وقت  ‐٢٠

  . میخود کنترل کن ذهنمن 

که   دیآ وجود مبه  نیا  یبرا   و هر اتفاق  آورد، وجود مفَکان اتفاقات را بهبا قضا و کن   که زندگ  میدان م  ن،یا

  ی . برا میاستفاده کن  د،یآ شده مگشوده   یکه از فضا   ،از خردِ زندگ   نه ی و در آن زم  م یما در اطرافش فضا باز کن 

  درست کردن.   سئلهاز اشتباهات و م یر یجلوگ  یحل مسائلمان، برا 

تر مسئله  کم   م،یکن م  جادیتر مانع ا، کم شدهگشوده   یبه خرد فضا   میکن و توکل م  میکن ما فضا باز م تر  بیش   هرچه

  .  میکن م  جادیا تر دشمن ذهن کم  م،یکن م  جادیتر درد اکم  م،یکن م جادیا

شدم، ناراحت هستم،    مرادی ن ارضا نشدم، باصطالح به هدف نرساند، ماتفاق من را به   نیحاال که ا  م ییگو نم  پس

  دخالت کردن و عوض کردن اتفاقات.   ذهنشروع کنم با من 

  م، ی. اگر مقاومت کنمیهست  داریباشد ب  ی طورنی. اگر امی سپار شده مگشوده   یدست خرد فضا اتفاق را به   شهیهم

شما در    د، یهست   ساده، اگر شما واکنش  لی. اصال خ میدر خوابِ ذهن هست   م،یواکنش نشان بده  م،یقضاوت کن

  .  دیخواب هست 

خوِد ما متمرکز    یما بر رو   یِ اریو تمام حواس و هش   میگذار  نم  یز یچ  ای   کس  یحواس خود را بر رو   وقت  ‐٢١

  .  میعدم خود هست است و ناظرِ مرکزِ 
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آدم در    نیکنترل کند، ا  ایند  که او را درست ک   ر، ید  ی که حواسش را داده به    است. هرکس  یخوب  ارِ ی مع  نیا

  خوابِ ذهن است. 

ا  ۀهم  اگر در  ما  رو  نیحواس  بردار  نیا  یلحظه  درست  را  اول   قدم است که  بماند،   مرکزِ   میمتمرکز  عدم  ما 

  .  میداریما ب صورتنیدرا

  مردم در روز در خوابند. تر  بیش  ست»،یخواب ن  ن یمو ک  ی. «روز در خوابد یباش   داریب  شه یهم  دیکن   سع   دیبا  شما 

  :و

(تن  صورت جسم و چهار عنصر  و خود را به   م،یکن م  ییشناسا  عنوان امتداد خدا و زندگ که خود را به   وقت   ‐٢٢

  . میکن نم ف ی و توص  فیتعر )عقل و جان جسم جانات،یه  ،یزیف

در خواب است، در خواب     هرکس.  ذهن   فی از توص  م،یدار خودمان و خداوند دست برم  فی از توص  ریما د  وقت

  . کند م  فیخداوند را و خودش را که از جنس او هست توص 

  .  دیکن و عمل هم م  دیدان م  لحظه خودتان را از جنس زندگ نیاقرار اَلَست. در ا عنیموضوع  ن یا عنی و

  :  طورن یهم  و

  .  مینیب را م   زندگ ی کس همان و همه زیچدر همه  وقت ‐٢٣

   ها خودِ زندگ مخصوصاً در آدم   نیبنابرا  م،ینیب م   زندگ  نکیبا ع  م،یهست   از جنس زندگ  میشده باش  داریب  اگر

  ها.  آن  ف یبه توص مییآ که م نی. نه امینیب را م تییخدا ای

 ن یا  ای مذهب هستند،    نیا  ا یهستند،    نید  نیکه ا  دیاز جنس مثال فرض کن  هانیها، که اآن   فیبه توص  میایب  اگر

  . میدر خواب میهست یطورن یاست، اهل فالن جا هستند، اگر ا یطورن ینژاد هستند، رنگشان ا

  . می داریب م،یاپس ما به خدا زنده شده  م،ی نیب را که خدا هست م  زندگ  یآن   در هر انسان اگر

  . میشو م لیبله به او تبد م،یخدا را اثبات کن  وجودِ می خواه با ذهن خود نم وقت ‐٢۴

اثبات خدا هستند. به  یاعده  ی.  ریاست د  واضح او بشوند، از    لیبه او تبد  کهن یا  یجا دنبال  بشوند، خود 

  او هستند، پس در ذهن هستند، در خواب هستند.   فی جنس او بشوند، در توص

  کند.  ارزشیکند، و حضور را مانندِ خودش ب سهی اذهن خودش را با حضور مق  میده اجازه نم  وقت ‐٢۵
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  کند،  نم  سهیو مقا  کند، اطرافتان، حضور شما را کوچ نم  ذهن  ی هامن   عن ی  ران،یذهن شما و ذهن د  اگر

ندارد که! خالصه    ترو کم تر  بیش   من؟ خُب حضور که   ا یاست  تر  بیش   حضورش   که فالن   د ییگو شما نم  وقت

  . دیاشده  داری شما ب صورتنیدرا  د،یکن نم ارزشی را ب  زندگ

  م یکن م   لی. تبدمیکن را خراب م به مانع، و مسئله، و دشمن، و درد، زندگ    زندگ ل یما درواقع با تبد  هرلحظه

  . ارزشیب یز یبه چ میکن م لی. و خودمان را هم تبدارزشیب زیچ  یبه 

  . ... میاوریو به دست ب  میحضور را با ذهن تصرف کن   میخواه که نم وقت ‐٢۶

  است.   یاد ی بودن بهتر از ص دینکن عشق را، بهتر است درواقع، ص  دیدادم. که گفت ص حیرا من توض نیا

  است.  ذهنو از دست دادنِ من  هاهمانیدگ بله انداختن  ست،ین یز یدست آوردنِ چ...حضور به ‐٢۶

. نه  میوزنمان را کم کن   میخواه درواقع م  م،یکن م   یو کار معنو  م،یرو م  زندگ   یسو به  که وقت   میکن م   توجه

  .  میبدان یرا راه معنو  ی طلبافزون  دینبا نیرا. پس بنابرا  مان دگیرا، وزن همان مان ِ وزن جسم

  خدا را خواستن  ِریخدا غ از
افزون ظنلّ  ستو ک  کاستن  

  ) ٧٧٣ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

ببه  یز یذهن چ  یِ ساز با سبب   میرو نم  پس دنبال    ذهن  تیو فعال  یسازمردم در سبب تر  بیش  .می اوریدست 

  .  ستین دست آوردن به  زِیدست آوردن حضور هستند. حضور چ به

  د، ینداشته باش  الوها را قبول  نیبشود. اگر شما ا  به انعکاس نور در ما که زندان  کنند الوها کم م  نیا

  . شود تر مذهن باشد کم  در شما کامال زندان یزد ینورِ ا کهنیو احتمال ا د،یشو م ترف ی لط دیدرواقع دار

تر بیش   دیبا  نیاز ا  عنیدرجه بود.    ۴٨\٨تابش    یۀزاو  نیحداقل ا  میگفت   م،یکه کرد  شیدر آن آزما  دیکن  توجه

  .  شود نم زندان  عنی. شود کامال منعکس نم  رون،یب رود باشد نور م  ترکم  نیباشد. اگر از ا

ذهن    یوارها یاز د  شود . نور منعکس مشود نم  ای  شود م  مهم است که نور در ما زندان  لیجنسِ ما، خ   پس

م   نیهم   ۀلیوسبه ه  دینیب  الوها.  اند،  طرح شده   یما طور   یالوها   ول  شوند، تندتند فکرها عوض م  که 

  .  رونینور برود ب گذارند که نم ، دگیهمان ی الوها

 یتر از  اصطالح کمبه  میتوان است که نور را ما نم  یطور   عیما  ای آب    نیجنس ا  مییگو م  کهنیمثل ا  درست

  .  شود . نور محبوس ممیبتابان یادرجه 
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  است.  ظی جنِس ما غل کهن یا یچرا؟ برا . رود م  عیبا ما شود نور منعکس م  م،یتابان جور ما م هر

  :دیگو م  وهفتستیب و

خود با    سهیما را به مقا  یمعنو   شرفتیمختلف از جمله پ  یهابه بهانه   ذهنکه من   میمراقب هست   وقت  ‐٢٧

  نبرد.  نیببی و مالمت کردن و ع  رانید

  کند.   سهیمقا  رانیآدم خودش را با د شود . نم دیدر خواب هست  دیکن م  سهیشما مقا اگر

  م ی کن   سهیمقا  ران یبا د  میتوان پولمان را م  زانیمثال م   ران،یاست با د  ی ما که ماد   از زندگ   ییهاقسمت   ۀسیمقا

   ذهن. اگر من میکن م  سهیرا مقا   مان ذهنحتماً من   میکن م   سهی. اگر خودمان را مقامیتوان خودمان را نم  ول

  .  میابش هستدر خو میدار

  : خوانم م  تانیشعر را اآلن برا نیا نیبنابرا پس

  یی در آخر زمان کرد طَرب ساز اری
یی او جِدِّ جِد، ظاهِر او باز باطن  

  
  علم کشت  نیبد اریعشّاق را  جملۀ

  یی نکند هان و هان، جهل تو طنّاز تا
  ) ٣٠١٣شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

آخِر زمانِ روان گوید که آخر زمان بهپس م وجود آمده است یعن است و خداوند م سازی  خواهد طرب شناخت

  .  سببش را در ما جاری کند.بند یعن شادی بی

که    یما که باطن ماست، و باطن او هست، «جِدِّ جِد»، شما آن نور   ۀشدگشوده  ی لحظه فضا   ن یدر ا  نیبنابرا  پس

  .  دیکن دایدست پ دیولو اندک به آن با رود،  نم عیبا ما مینورِ ساکن شده، که گفت آن  د،یآ م

 ی اصطالح جاربه  یچجور   انی جر  نیا  کهنیساکن کردن نور تابنده جِدِّ جِد است، ظاهر ا  عن یجِدِّ جِد است.    آن

  است! یاست. باز یباز  شود م

قسمت ذهن به آن قسمت ذهن، فعال کردن الوها، الوها با هم متفاوت   نیاز ا  ایذهن به آن ذهن    نیاز ا  دنیپر

و    ذهن«تَر» نشان من   لیکار بردن بهتر، صفت تفص اصال به  کنم، من بهتر از تو فکر م   میبو  کهن یهستند. ا

  خواب است.  
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 دهد ذهن نشان م   که  یزیشده جِدِ جِد و آن چ گشوده   ی فضا   نیجنس هستند. پس بنابرا  ی ها از  انسان   تمام

  . شود باشد ذهن خاموش م یباشد، اگر باز  یشما باز  یبرا  دیاست، با یباز

است    ی شما جد  ی برا  دهد، و هرچه که ذهن نشان م   دی ریگ م  یرا جد   تان یفکرها  د،یریگ م  یذهنتان را جد   اگر

  .  دیشما در خواب هست  صورتنیدرا د،یهست دهیاز حد همان  شیب کهنیا یبرا

اند که  لحظه متوجه شده  نی اند که در اعلم کشته شده  نیاند با امرده  ذهنبه من همۀ عاشقان که نسبت دیگو م

 دهد که ذهن نشان م   یز یاست، آن چ  یشده جد گشوده  یاست، فضا   یمرکزِ عدم جد   کنند، مرکز را عدم م  وقت

  اند. مرده   هنذمن  به نسبت نیاست، پس بنابرا یباز

  ر یمنفصل بشود. هرجا پاره شد و د  ییجا  یتر بشود، تا  فکرها آهسته   نیا  دیابتدا با  ذهنمردن به من   یبرا

دوباره به    دیشو م  داریشما ب  شود، به هم وصل م  شود، . اگر پاره مرید  دیاشده  دار یبه هم وصل نشد، شما ب

. ما  کند م   یدلبر   کند،  م  ی ماست طناز   ذهنن تصورات م  نیجهل ما که هم  کهنی ا  ی. چرا؟ برادیرو خواب م

  . مینباش مییگو که م  میخودمان هست  ذهنمن  ی عاشق فکرها

  جوان  یا ز،یشد، زود برخ صبحدم
  بربند و برس در کاروان  رخت

  

  ی ارفت و تو غافل خُفته کاروان
  ان یدر ز ، انیدر ز ، انیز در

  ) ٢٠٢١شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

که    یزیشدن. مرکز را عدم کن، فضا را باز کن، نگذار آن چ   داریب  عن یلحظه صبح است بلند شو، بلند شدن    نیا

  ها.  انسان، همۀ انسان  ی ا عن یجوان  یشما را به مقاومت و قضاوت بشد. ا  دهد ذهن نشان م 

حضورت را، برس به کاروان عاشقان. کاروان عاشقان رفت    یِ اریرا جمع کن، هش   اتی اری هش  عن یبربند»    «رخت

  ی هر فکر  ان»،ی در ز ، انیدر ز ،ان ی. پس بدان که «در زیدار ذهنمن   ،در ذهن هست عن ی ،یاو تو هنوز خفته 

  . زن م ان یز  رانیبه خودت و به د کن م عمل  ،کن م

  روز و شب   ایاز احوالِ دن خُفته
  رب  بِیپنجۀ تقلقلم در   چون
  ) ٣٩٣ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  واژگونه کردن  دن، ی : برگردانبی تقل
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خُفته و فضا را باز کرده، مرکزش عدم است   هات یو وضع ای که از احوال دن   است، کس  یدار یب  ی هااز نشانه   ی

  است.  یدار یب نیا چرخد، و مثل قلم در دست خداوند م

  همام  یا که شمع لی اللَّقُم  نیه
  ام یاندر شب بود اندر ق شمع

  ) ١۴۵۶ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  و فروزان است.»  ستاده یشب ا  یکه شمع در تار رایز ز،یمرد، شب هنگام برخبزرگ  یباش ا  «بهوش

شمعت را روشن کن، شمع شمع،    یبلند شو ا   ستهاهمانیدگ که شب ذهن است، شب    ای باش در شبِ دن  آگاه

  طور که نشان دادم.  باشد؛ همان  ده یهمان یفکرها  انِیجر نور زندان نیاش احضورت را، نگذار همه 

خواب ذهن    نیاز ا  میکن   داری خودمان را ب  دیبا  یجور   ی ما در شبِ ذهن    عن ی  کنند، را در شب روشن م  شمع

  ه شدن. خداوند زند تِینهایبه ب عنی  امی. قمیکن امیو ق

  قرآن است. ۀیآ نیا البته

قُم»  «.ًيقَل ا لاللَّي  

  را زنده بدار، مر اندك را.»  «شب

  ) ٢  ۀی)، آ٧٣سورۀ مزمل ( م،ی(قرآن کر

  

باش.   داریرا عدم کن، فضا باز کن و ب مرکزتتر بیش  کم در ذهن باش، ل یروز خدر طول شبانه عنیچه؟  عنی

خوابم؟ اآلن دارم حرف    ای  دارمیمن ب  دیلحظه از خودتان بپرس  نیباشد. شما ا  یداریفرمول ب  تواند م  نیپس ا

    وابم؟خ  ای دارم یب کنم، م  ) )Businessنسی زیکار ب ی دارم  زنم، م

  د ی. اگر شما انتظار داردیدر خواب هست   د،ی از هر نوع هست  منف   جانات یشما دچار ه   واضح است، وقت   لیخ

  . دیدر خواب هست  دیشو م  نیخشم د،یرنج  م دهند بدهند اگر نم مردم به شما زندگ

  که جنّت از اله  غمبریپ گفت
  مخواه  یزیز کس چ ،خواه هم  گر 

  ) ٣٣٣ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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است،    ی داریب  یبهشت همان فضا   ، خواه  رسول فرموده که اگر بهشت را م  دیگو اند؟ مگفته   یطور ن یچه ا  یبرا

آدم در خواب است، پس    نی هست، ا  دهیو با آن همان   خواهد م   یز یکه از مردمان چ  نخواه. کس   یز یچ  از کس

  . شود دچار رنجش م  نیبنابرا

هرلحظه   کهن یا  یآدم در خواب است. چرا؟ برا  نیشده، ا  ویباز کرده و درواقع کارگاه د  یگرشه یکه کارگاه ش  کس

  م ی خواه  م  کهن یما و با توجه به ا  یهاهمانیدگ همان    ست؟یما چ  یهاشه یش   ش،یهاشه یبه ش   زنند مردم سنگ م

ا  ل ی. پتانسمیررنجش دا  ل یپتانس  م، یقوۀ رنجش دار  صورتن یها را، دراآن خواب   یهاقوه   هان یرنجش، خشم 

  است. 

  د، یکن کار م  د،یکن تماماً در طول روز که شما فکر م  عن یچه؟     عنی باش،    داریشب ذهن را تو ب  نع ی  ا،یدن  شبِ

بفضا  باش که  مباش   داریگشا  عدم  ما  مرکز  موقع  هر   . ،موقع    م،ی هست  دار یب  شود به    دیآ م  ی زیچ    یهر 

  . میرو مرکزمان، خواب آن م 

ا  کند موالنا استفاده م   پس بزرگوار در شب    یهمام»، ا   یا   که شمع  لیقُم اللَّ  نی : «هدیگو قرآن م  ۀیآ  نیاز 

تو را روشن    خواهد  که خدا م    هست   . تو شمعنیبب  ها همانیدگ  قیکم از طر   لیخ  عن یکم بخواب.     لیخ   ز، یبرخ

  ده یهمان  میاما آمده   شود روشن کردن شمع توست. پس معلوم م  ی شب برا  نیو ا   روشن بمان  االبد کند و الَ

  روشن کردن شمع ماست، شمع حضور ماست.  یبرا  نیشب شده، ا م،یاشده

    ستیخلق، جز اسباب ن  بندِچشم
  ستیهر که لرزد بر سبب، ز اصحاب ن 

  ) ٢٣١٣ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ن یا  دیمن با  ت یوضع  نیاساس ابر  م ییگو م  م،یسنج  را م  ذهن   تِیلحظه و وضع   نیدر ذهن در ا   میرو اگر م  پس

به سببگرفته   ادیو    شده شرط   یها فکر و  بنم  را  م   یساز شده  را   رتیچشم بص   ن یا  م،یرو ذهن  ما  عدم  و 

  . میما در خواب  عنی. چشم عدم ما بسته شد بندد م

ما   قیخداوند از طر م،یفضا را باز کرد  عنیساز  سبب   قی ذهن، فکر کردن از طر  قیفکر کردن از طر  عن ی  اسباب

م  م  کند فکر  عمل  باش کند و  ت   دی. گفت شما ساکت  و  کمان  «ما  بنم،  فکر  من  بزنم،  حرف    راَندازش یمن 

از    که زندگ   دیتا کمان باش  دیمقاومت را صفر کن   دیلحظه با  نیدر ا  شما.  شود نم  میخداست»، در خواب باش

واکنش    عنیها بلرزد  آن   جابیو ا  ذهن  یهات ی. هرکه بر سبب بلرزد، وضعندازدیب  ری ت  عنیشما فکر کند،    قیطر

  : تیب نی. و استینشان بدهد، جزو اصحاب خداوند ن
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  ست ی خواب ن نیمو ک  یدر خواب روز
  ستیفرعست، اصل جز مهتاب ن هیسا

  ) ١٧٣۵ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

در    ،کن نه، روز روشن که کار م   مثل شب، خواب جسم  ید یباز است، هنوز نخواب  تیهاروشن که چشم   روز

در خواب چه هست  ، خواب هست نگو  ن یا  ،هاهمانیدگ در خواب ذهن،    ؟  چه؟  است،  خواب    نیا  د ییخواب 

  . ستین

اصل فضا   یفضا  عنی  ه،یسا فرع است،  است،  گشوده  یذهن  مهتاب  وقت   ییروشنا  عنیشده     حضور است. 

ندانسته، حاال    ای و ما عمداً، حاال دانسته    رود ما م  یدر ذهن و با فکرها  شود حضور ما منعکس م  ییروشنا

در کجا؟    م،ی کن  یدردساز   م،یکن  یسازله مسئ  میخواه م  کنند، کار را م  نیا  دانند مردم متر  بیش   عمداً،  مییگو م

  در ذهن.  

است، خواب ذهن    ی داریحضور است، اصل ب  یی فرع است، اصل روشنا  جسم   یار ی و هش   ذهن  یی روشنا  پس

  فرع است. و 

  مذهب، زنهار مخُسب امشب عاشق خوش یا
  ابد ی جو بر تو گنَهبهانه ارِی  کان

  
  بندۀ آن عاشق کاو نَر بود و صادق  من
  ابد ی از مه کلَه  یز ی خو شب چست   کز 

  
    باشد، شب همره مه باشد خدمتِ شَه در

    ابدی چون مه سپه از مَ اَعل تا
  ) ۵٩٩شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  رفتار خوش   ن،ییآخوش، خوش  یرو  ی: دارا مذهبخوش 
  با تمام قوت و کامل ، ی: مجازاً قو نَر 

َل  ماَع باال، جهانِ فرشتگان عالَم :  

  

مواظب    دیگو . م شود م  داریب   کند، مرکزش را عدم م  کند،  لحظه فضا را باز م  نیا  عن یمذهب  خوش   عاشق

شدن از ذهن اگر   داریکه ب  میدان در ذهن و ما م  روند ها عاشق هستند، بالقوه. م. تمام انسان یباش نخواب

  ساده است.   اریحواسِ آدم به خودش باشد بس
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  کنم، م    حضورم را در ذهنم زندان  یِ ار ی که من هرلحظه هش  میرا خوب بفهم   یزیف   ش یآزما  نیاست هم    کاف

نور   ر،ی. واضح هم هست دی خارج بشو   توانوارد ذهن شد نم  وقت  عن ی. جبر  شوم و دچار جبر م  کنم من م

  .  ریخارج بشود د توانست که نم  یدیخارج بشود؟ د ی رفت آن داخل چجور  وقت

   موالنا گفته هرکس    ول  شود، اصطالح نموده مصورت جبر به ما به نتوانستن از ذهن خارج شدن به همان    نیا

را    هانی. اکند آدم را در گور م   ض یو مر  کند م  ضیو جبر آدم را مر  شود شد، دچار جبر م  شریو ب  صبریب

  قبال.  میاخوانده 

در مرکز    یز یاز خودش چ  ری لحظه غ   نیدر ا  خواهد  خداوند، نم   عنی   جوبهانه   اری  ابد،ی   جو بر تو گنَهبهانه   اری  آن

  د یای از او ب  ریمرکزمان و غ   دی ای جسم ب  ی  کهن یهم  عنی  م،ی نیب ما ضررش را م  کند، گذشت نم   نیما باشد و از ا

  .شود ما گناه حساب م یبرا نیا

گناه   نیبرحسب او، ا  دنیعدم و د  ی جاو آوردن آن به مرکز و گذاشتن آن به   ی زیشدن با چ   تیهوهم   عن یگناه   

  است.  نی گناه اصال هم فیاست. تعر

است.    زیخ چست است، شب  است،ی است و صادق است و پو  یقو  اری هستم که او بس   من بندۀ عاشق  دیگو م

  کند،  مرکزش را عدم م  کند،  فضا باز م   شود،  م  دار یدر شب ذهن مرتب ب  دیدان مهم است که شما م  ز یخشب

  ندارد.  ران یبه د یکار

شده،  گشوده   یکند، از ماه. در خدمت خداوند باشد با فضا   دایپ  » از خداوند «کلَه  »،ی زیخو شب   چست  «کز

دن در شب  باشد که شب،  حواسش  و  باشد»  باشد؛    ای«در خدمتِ شَه  ماه،    نعیهمراه شاه  باشد.     عن یماه 

بله از جهان    ای دن  نیباشد» تا نه از ا  ه . «در خدمتِ شَه باشد، شب همره مست همه نماد زندگ  هان یخداوند. ا

  . ردیسپاه ب رد،یب یار ی  رد،یکم ب  ست،ین  هاهمانیدگجهان   ست،یاز آن جهان که جهانِ ذهن ن ب،یغ

  با قوتِ تمام، کامل. و  ،ی باال. نَر مجازاً قو عالَم عنی مَ اَعل پس

  شو از هر عدو  زاریکن، ب توبه
  ندارد آبِ کوثر در کدو  کو
  ) ١٢٣۴ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

آدم در خواب است.    نیهست، ا  یابی در مرکزش کم  عن ی کرده،    تیبه محدود  لیخدا را تبد  که فراوان   هرکس

  است.   تیدشمن خودش است و دشمن بشر نیا  عنیشو از هر دشمن،  زاریب دیگو موالنا م
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  ده یمرکزش همان  کند،  موفق بشود، خوشبخت بشود، حالش خوب بشود، حسادت م  ی  دیآ که خوشش نم   کس

تو    دیگو . مخورد شرابش ندارد، زهر مخدا را در کوزۀ    آب کوثر و فراوان  نیآدم بدبخت است. ا  نیهست ا

  نباش.   یجور ن یباش و از او دور بشو و خودت هم ا نیمواظب ا

انتقام  جو نهی. هر ک است   دیدر خواب شد  یاست، هر حسود   دیدر خواب شَد   آدم  ن یچن  ی خالق    عنیجو  و 

خواب    ی را برا  ات ی اب  نیاست. اوجود ندارد پس در خواب    یز یچ  چیخدا در او ه   از صنع خدا و فراوان   ست،ین

  ما.   میآورد

  شد به بازار   وسفیآمد که  خبر 
  است نیار بازار ا وسف؟یکو  هال

  
  خوانْد و پنهان کرد خود را   فسون
  است نیلعبِ آن طرار ا نهیکم

  ) ٣۴٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

   شوخ ، ی: باز لعب

  

حضور    وسفی  نیو ا  میریرا ب ذهنمن   می ما حاضر  ایدر بازار است. آ  وسفی دزد. خبر آمده به ما که    عنی  طرار

ذهنبرود، من   میبده   م؟یریرا ب  وسفیدر عوض    می را بده  ول  م؟یریرا ب  عن ی  وسفیکو؟    وسفی  ما،    تیی خدا

  م؟ یخدا کجاست ما به او زنده بشو

. نیاست، ما را مشغول کرده به خواندن ا  ذهنافسانۀ من   نی و پنهان کرد خود را» فسون، هم  خوانْد  «فسون

  ف ی با ذهن تعر  فسونِ ماست. ه  نیدر فکرها، ا  یار یو به تله انداختن هش  ذهنمن   جادیبه ا  میشروع کرد  میآمد

پ  م، یکن م را    نیا  م یکن م  هن عمل ذ  م،یکن عمل م  ه   م،یکنم   دایبا ذهن راه  فسون خداوند است، خودش 

  است.پنهان کرده 

  ، ی با صفت طرار   ها زندگ موقع   مثبت است. بعض   جان یاست. «طرار» در ا  نیطرار ا  نیا  یِباز  نیترکم   دیگو م

  ،  دزد را بشناس   خواه  م  ، طرار باش   دیکه تو با  دیگوم   نیی. پاستین  رید  کس   ایبه خداوند    نیتوه   جانیدر ا

  . در غزل هست.  خودت دزد باش دیتو با

به او   لیما تبد  وقت  عنی  ؛یرا بدزد   هاهمانیدگ   یبرو  ، ذهنمن   نیهم   دزد معمول  کهن ینه ا  ،دزد باش  نیا

  د؟ یکن . توجه ممیما خبر ندار که درحال دزدد را م هاهمانیدگ که او از ذهن ما   مینیب م  م،یشو م
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پنهان شده.    وسفی   وسف؟ی کو    است، ول  ذهنکه من   و ی د  ینه مشتر  می هست  وسفی  یبازار، ما مشتر   نیدر ا  پس

  .  دهد خودش را به شما نشان م وسفی ییبا فضاگشا

  دار یاز خواب ذهن ب  دیشدن به او با  لیاو و تبد  دنِیخر  ی که برا دید  دیخودش را به شما نشان داد، خواه وقت

من موقت بوده،    یدردها   نی موقت بوده، ا  هاهمانیدگ   نیکه ا  دییبو  دیبا  د،یبشو  داری خواب ذهن ب. از  دیبشو

 ن یاز ا  ابزار بقاست درست کردم، ول   ی  ه ک   ذهنام درست است که من موقت بوده. من آمده   ذهندورۀ من 

  را بخرم.   وسفی و  میای ب رونیب دیبا

خودش    میفکرها  رِیاز ز  وسفی منفَصل بشود و    ییجا  ی را کند کنم تا    میفکرها  دیبا  نم یرا بب   وسفی  کهنیا  یبرا

  .جا ن ینماد خداوند است در ا وسف یرا به من نشان بدهد. 

  :دیگو . م دیهر روز بخوان  دیشما حفظ کن دوارمیکم است. ام میرا ما هرچقدر بخوان تیچند ب  نیا طورن یهم  و

  او را من زبان و چشم تو  گفته
  حواس و من رضا و خشم تو من

  ) ١٩٣٧ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

ویکه ب ر  ع یمیو ب  س ر یی تو بص  
  ی سر تو صاحب  یِچه جا ،یتو سر 

  ) ١٩٣٨ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  من کانَ له از وَله  یشد  چون
  تو را باشم که کان اله َله  من

  ) ١٩٣٩ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  رت ی: ح ولَه

  

  : طورن یو هم  پس

  کانَ له کانَ اله لَه»  «من

  اوست.»  یبرا زیخدا باشد، خدا ن  یکه برا «هر

  ) ثی(حد

  اوست. یخدا باشد خدا هم برا یبرا  اوست. هرکس یخدا هم برا عن ی«کاَن اله لَه»  پس
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. من حواس و  شوم خداوند گفته که من زبان و چشم تو م   عنی د؛یدان را م اش معن م،یارا مرتب خوانده  هانیا

تو را   یتو را و خشم تو را و دور  ی . من رضایبشو نیبا ذهنت خشم ستی. تو الزم ن شوم من رضا و خشم تو م

  ی فضا   نیپس بنابرا  ،شوم نه! من هم حواست م   ، ذهنبهتر از تو بلدم، با حسِ خودم، نه با حس صفات من 

  حضور حواس هم دارد، رضا هم دارد، خشم هم دارد. 

و تا حاال که     . و تو سر من هستدیگو به انسان م    نیبو با چشم من م   یشنو مکه برو که با گوش من    دیگو م

.  بله سر من هست   ، ستیهست که صاحب است، صاحبِ سر ن   شتنیخو  ی  ،ی خود  ی   یکرد در ذهن فکر م

  تو خواهد شد.  یو خدا هم برا  خدا باش یتو برا وقت

و    کند لحظه فضا را باز م  نیاست. ا   زندگ  یخداست، برا  یبرا  دیگو است، م   داریب  هرکس   دینی حاال بب  شما

  به او.  کند م  ض یرا تفو اش ذهنارادۀ من 

  له از وَله  من کانَ یشد  چون
  تو را باشم که کان اله َله  من

  ) ١٩٣٩ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  منم  تو را، گاه  میگو ییتو گه
  آفتابِ روشنم م،یچه گو  هر 

  ) ١٩۴٠ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

   کجا تابم ز مشاتِ دم  هر 
   شد آنجا مشالتِ عالم حل

  ) ١٩۴١ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  را کآفتابش برنداشت  ظلمت
  دم ما، گردد آن ظلمت چو چاشت  از

  ) ١٩۴٢ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  رت ی: ح ولَه
  : چراغدان مشات
مروز ی: هنگام روز و ن چاشت  

  

  چراغدان.   عن ی مشات

هنگام روز. چاشت :  
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  م یرا بده اریاخت  دیو ما با شود مشالت ما حل نم م،ی به او نشو لیکه تا ما تبد دیگو  موالنا م  تیسه ب نیدر ا 

 به او که ک ی  دیایدر ما ب   من»« جادیا  بشود و ک می«من» صفر بشود و ما تماماً «او» بشو  نیا .  

ما    قیاو از طر م،یشو به او م  لیتبد م، یکن م  ییو ما فضاگشا شود مقاومت و قضاوت صفر م   وقت  طور ن یهم  و

حل    میتوان بسا مشالت عالم را هم ما مچه   شود ما بتابد، مشالت شخص ما حل م  ق ی. اگر او از طرتابد م

  .  میکن پخشش نم  امشالت عالم را حل کرده، ما منته   اتیاب نی. موالنا با امی کن

  م، یخواه  ما آن را نم  یداریخواب است و موقع ب  یهات یکه از خاص   میمتوجه بشو  دیهم که با  رید  زیچ  ی

   خواب دارد، کاهل   نرسیبشود. ا دار یب خواهد  که در خواب است نم که کس  دیدی. د درواقع خوب نشدن است 

  .  میکن دار یخودمان، خودمان را ب دیبا م،یبشو داریب م یخواه  و نم میما کاهل  کهدرحال  عنیدر خواب دارد و 

  شنهاد یمن پ  ، درست کن  دی قسمتت خراب است با  نیکه ا  دیگو به ما م  . وقت کند مورد موالنا کم م   نیا  در

  فکِر پندار کمال است. نی. استین یطور ن ینه ا دانم من م  میی. نگومیگوش بده  کنم م

.  کند  کر ما را فعال مف  کند، حواس ما را فعال م  رونیبرنداشته، آفتاب ب   رونیرا که آفتابِ ب   یآن تار  دیگو م

  . شود از «دم» خداوند مثل روز روشن م ،تا حاال حل کن را که با فکرت نتوانست  یز یآن چ دیگو م

با آن دوست    نیا  م،یکن م  ی بنددسته   م،یکن جنگ م  اآلن؟ ه   میحل کن  میتوان مشالت عالَم را ما نم  دینیب م

کمش   میشو دوست م   ی نیبا ا م،یکن مسئله درست م  یآن  یبرا  م،یکن را ما محروم م ی نی. اشود م

  ن یمن گوش و چشمتان بشوم. ا  د یبذار  دیبا  دیگو مشالت عالم را حل کرد. م  شود نم   زها ی چ نی. با امیکن م

  .دیگو م  زندگ د،یگو را خداوند م   نیا د؟یگو م  را چه کس

  هم،  نیاست ا مهم

  کانَ له کانَ اله لَه»  «من

  اوست.»  یبرا زیخدا باشد، خدا ن  یکه برا «هر

  ) ثی(حد

 اش  ذهنمن   یبرا   . هرکسدارد درست برم   دارد، برم  یی قدم را با فضاگشا  نیخدا باشد» خب ا  یبرا  «هرکه 

  . ستیخدا ن  یپس برا دارد، قدم را برم  نیبا مقاومت و قضاوت ا صورتنی باشد، درا وی د یباشد، برا

اصرف   عنی  ،یی فضاگشا  عن یخدا    یبرا  از  م   کهن ینظر  نشان  چه  م  دهد ذهن  اآلن ضرر    بازم،  م  برم، من 

  ن یتا ا  د، یی. بودیکن  ییفضاگشا  دیشما با  شود، کم م  ای  شود م   ادی ز  دگ یهمان    ی  برم، م  دهیفا  خورد، م
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خدا    یمن برا  ایآ  دییبو  د،ی کن  امتحان   .»وستا  یبرا  زی خدا باشد، خدا ن  یکه «هر که برا  دیآ جور درم   ثیحد

   ذهن . مندیابوده   ذهنمن   ی، پس شما براعلت کارتان خراب شده  نیبه ا  دیشا  دی اام؟ اگر نبوده هستم؟ بوده 

  به جهنم.   برد هم آدم را م

مسائل را حل    شود نم   ذهنو با من   سازد م   ذهنکه مسائل را من  شود باشد، متوجه م  داریب  کس  طورن یهم  و

م   داری ب  کرد. هرکس تمام   هانیا  اندازمساخته، من م   ذهنرا همه من   های گرفتار  نیا  دیگوباشد،  دور.  را 

 ها ن یا  کنم، کار را م   نیاند، ابال را سرم آورده  نیعوض کردن که ا  ام،یی جوحس انتقام   م،یهاخشم   م،یهارنجش

درست است، آن    نیکل کاسه را برگردان، فکر نکن ا  د یگو در غزل هست م  کهکما این  دور.   زمیبر  د یرا همه با

کلش دارد    ن یبد است. ا   ی  نیخوب است، ا  نیا  دارم را نگه م  نیا  یی بو  توان غلط است، تو در ذهن نم

  . شود غرق م

دارد    که. کشت  دیعرشه درست کن   یرا در رو   صندل  ز،ی که م   دیرو شما نم  شود،دارد غرق م   کشت  ی   شما

نظر خودش که درست به   یرا بردارم بذارم سرجا   نیا   دییگو ، ماز آن طاقچه افتاده   یز یچ   ی   شود، غرق م

  آن داخل؟   درست کن  خواه را م  یز یچه چ  شود، کلش دارد غرق م نیخب آقا ا  د،یایب

   منْتَه یا ریرا بشاده گ   عقده
   ته  ۀسیست بر ک سخت ییعقده

  ) ۵۶٠ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ریتو پ ها گشتگشادِ عقده در
  ری دگر بشاده گ  یچند  ۀعقد
  ) ۵۶١ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ماست سخت  یکآن بر گلو ییعقده
  بخت؟ ین ای  که خَس بدان که

  ) ۵۶٢ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  : گرهعقده
  افته یکمال  ده،یرس ان ی: به پامنْتَه 
  ه ی: خار، خاشاک، پست و فروماخَس

  

اگر   دیاست، مرکزش عدم است. خس مرکزش جسم است که اآلن با  داریب  بخت ی ن  بخت؟ ی ن  ای   تو خس   ایآ

  . کدام هست  فهم م  باش داریب
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فکر را    انِیجر  تواند آدم م  شی. در آن آزمایبشو  داری ب  توان اآلن م  ،ید یکه به انتها رس  کس  یکه ا   دیگو م

را حل کنم، کدام   مسائلم  خواهم خُب م  کنم؟ فکر م  ادیز  قدرن یمن چرا ا  دییگو شما م  ؟یمتوقف کند، چجور 

را هم    ی  . اگر بخواهحل کن  توان که نم  ، حل کن   خواه  کرده، با آن م  جادیکه ذهنت ا  مسائل را؟ مسائل

  .شود م  دهییزا ری د یتاپنج  ، با ذهن حل کن

است    سخت  ۀگر  ن یا  کهنیا  ی ، برا مسائلت حل شده  ت،ی های گرفتار  ت، یهاکه فرض کن عقده   د یگو م  ن یهم   یبرا

چندتا   نیدر حل مسائلت. حاال فرض کن ا  یشد   ریو تو پ  ستیدر آن ن  زی چچیه   نیب م   ، کن . باز مته  ۀسیبه ک 

  هم حل شده باشد.  هان یا ،ی هم که دار یامسئله 

در   میکه ما بدان  کند دارد ما را خفه م  دهد، ما را فشار م  یِکه گلو   میعقده دار  یما فقط،    میمسئله دار  ی

ما  کرده  ارزشی؟ بهست که ما را از جنسِ خس کرده دهیهمان  یخواب؟ مرکزمان  ای  میداریلحظه، که ما ب نیا

    م؟یزن م  انی ز م؟یساز درد م م؟یهست یدر زمان مجاز  م؟یدار جسم   یِاری را؟ هش

  ن یا  د یما با  ؟کند ما دارد درست م  زندگ و    کند عمل م   کند،  ما فکر م  قیاز طر  نه مرکز ما عدم است، زندگ  ای

مسائل من حل بشود. آقا    د،یدعا کن  د، یآقا کم کن   م،ی مسئله درست کن  م،یمسئله بساز   ه  کهن ی. نه امیرا بدان

  دست بردار.

تو حل بشود؟ خدا نتوانسته مسائل تو را    ۀدعا کنم مسئل   توانم مر من م  د،یهست  یسازمسئله   ۀکارخان  شما

  و یتو کارگاه د  ،هست   یگرشهیحل کند؟ تو کارگاه ش  تواند آدم م  ی که    ،ی متوجه بشو  دیحل کند. تو خودت با

  .  هست

.  ستیکه الزم ن    کردن، مسائل  ی سازمسئله    عنیکه در خواب بودن چقدر بد است. در خواب بودن    د ینیب م  پس

  ا ی  ؟د یشو از کنارش رد م  د،یکن فضا را باز م  ،یبه    دیرس م  ایآ  د،ینورافکن قرار بده  رِیا زشما خودتان ر

م   دیخور م مسئله  و  او  ابتدا  ریمقاومت کردن، گ  د؟یکن م مقاومت    د؟یکن م  زهیست   د؟یسازبه    یِ دادن، 

  است.  یساز مسئله 

کارِ خودش را بند، در    ارجمند». اگر کس  یکن ا  شی پس «تو کار خو  دهد، که کارِ خودش را انجام نم  کس

بشو.    داریب  دیگو بشوم، موالنا م  دار یندارم. من ب  رانیبا د  یبشوم، من کار   داریمن اول ب   دیگو لحظه م  نیا

  نکنم.   یساز دار بشوم و مسئله یمسائلم را حل کنم. بهتر است ب  توانم نم تمیذهن  نیاآلن با ا

و    دنیهدف گذاشتن و به هدف رس   یشدن،    . عرض کردم به حضور زندهتانیرا خواندم برا  تیسه ب  نیا  و

  آورم، دست ممقام را به   نی پول و ا  همهنی. اآورم دست مبه   مییگو م  که در فارس  ی زی. چ ستیآوردن ن  دستبه
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  پوشانَد،  ذهن م  نیدر ما هست، ا  نی. استین  یطورنیبه آن، ا  رسم م  رم،یگ م  آورم، دست مرا به  سانسیل  نیا

  کن از فکرها.  زیپره دیگو موالنا م نی هم یبرا

  ها شهیکن احتما ز اند احتما
  ها شهی و گور و دلها ب ر ی ش فکر 

  ) ٢٩٠٩ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  بر دواها سرور است  احتماها
  گر است فزون   دنی خار زانکه
  ) ٢٩١٠ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  ن یق یاصل دوا آمد  احتما
  ن یکن قوتِ جان را بب احتما

  ) ٢٩١١ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  کردن  ز ینگاه داشتن، پره ی ز ی: خود را از چاحتما

  

تو فکر    ق یاز طر  بذار ذهنت ساده بشود، زندگ   ده، یهمان  یها شه یکن از اند  زیکن، پره  زیپره » یعن  احتما«

ا  هستند و لطافِت تو و زندگ   ریمثل ش   دهیهمان   یِ فکرها  کهن یا  یکند. برا حضور مثل گورخر    یِار یهش  ن یتو، 

  شد.  جا زنداندر آن   زریل ۀعآب شد، مثل اش  انِی وارِد جر  لطافتِ زندگ نیگورخر، ا نیکه ا دیادهیاست. د

.   ذهن  یِدواها    عنیسرورِ دواهاست،    ز،یو بدان که پره  دهیخواب  دهیفکرِ همان  یِرها یها، ش کزِ انسان ها، مرادل   در

  مسائلت را با ذهن حل نکن.   میگفت  اآلن م نیهم

کچل  ی کهن یدرست مثل ا  ، کن و فکر م ی رو هرچه که با ذهن م کهن یا یبر دواها سرور است» برا «احتماها 

برحسبِ ذهن    ، کن  تی. هرچه ذهن را تقوشود متر  بیش  بخاراند، خارششتر  بیش   . هرچهخاراند سرش را م

  . دیآ م ترن ییپا یار ی هش شود، تر م نور زندان   شی. در آن آزماشودم تری ذهن قو  ،حل کن   خواه م

را دارد، درست    جهیاثر و نت  ن یذهن هم هم  یِ سازسبب   ۀلیوسدست آوردن به گر است». به   فزون   دنیخار  «زانکه

  م، یکن فکر م تر  بیش   . هرچهخارد متر  بیش   دن یاست که با خار  یای مار یب  نی. اخاراند مثل کچل سرش را م

مردم،    اندشده   یطور ن ی. امی تندتند فکر کن   دیبا  ا م  شود، متر  بیش   چرا؟ مسائلمان   م، یفکر کن تر  بیش   م یخواه م

  .  نییآمده پا  یاریبنند، هش  دایخودشان، خودشان را پ توانند نم
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.  نییآمده پا  یار یهش  کهنیا  یچرا؟ برا  م،یفهم نم   زیچچی ه  ندیگو م  کنند، برنامه گوش م  نیبه ا  یاعده   ی  خُب

  ز ی چچ یباشد که ه  ن ییحضور پا  یِ اریهش  قدرن یاصال ا  شود چهل، پنجاه سالمان م   نباشد که ما وقت   ی طورنیا

ها هم  آن   واشیواشی   م،ی ها را بفهمآن   میاشده   ط که در ذهنمان هست و شر  ییزهای. تنها آن چ میمتوجه نشو

  برود.  ادمانی

  یِ ها از فکر   زی. پرهزیو اصل دواست، پره  شه یمهم است. «احتما» ر   لیخ   ت یسه ب  نی. ا ن»یقیاصل دوا آمد    «احتما

  ذهن را.   م یمتوقف کن میتوان که ما نم   دفعه یحاال کم کردن اوال   ،عنی زیاوال که پره ده،یهمان 

هر    کهنیا  ی. برادیتکرار کن   د،یتکرار کن   د،یتکرار کن   می گو م  نیهم  ی. برامیموالنا را بخوان  اتیاب  نیا  میتوان م

مضطرب نباش. کارها   قدرنی نگران نباش، ا  قدرن یکه ا  دیگو به شما م  کند،  تر مذره شما را آهسته   ی   تیب

 قدر ن ی. اکن با تندتند فکر کردن، مسئله درست م   ن،تندتند فکر نک  قدرنی. استیاصال دستِ اضطراب تو ن

  در ذهنت نگرد.    دنبالِ خوشبخت

. مسائل را  درد درست کن   ، دشمن درست کن  ، مانع درست کن  ، تندتند فکر نکن که مسئله درست کن  قدرنیا

  ر، ید  ینخواه، حواست را نده به    یزیچ   مثال از کس   د،یگو که م  ییزهایچ  طورن یبا ذهنت حل نکن و هم 

  . شوند کم م   رهاکه فک نیبم  ، کن تیو رعا کن   زیرا اگر شما پره  هانیا واشیواشی

من    ۀفیکه وظ  یی. اگر بوشوند فکرها کم م   خُب کل  ، را عوض نکن  رانید  ،نکن  حتیمثال شما اگر نص   آقا

  ها ب یع  کنم، که من انتقاد نم   یی. اگر بورید  ی  یِبه رو  رود مردم را عوض کنم، باز هم حواست نم   ستین

  .  شود تر مخودم کار کنم، باز هم فکر کم  ی رو  دیبه من چه اصال، من با نم،یب را نم

 ی خودم است که از حالِت حضور خارج نشوم. کار   یِحواسِ من رو  ییگو م  کن تماشا م  ونیزیتلو  د؟یکن م  توجه

  د یدهم  ریتر گهرچه کم   د،یده نم   ری. باز هم گکنم مقاومت نم  ر،ید  زند شخص هم دارد حرف م   نیندارم ا

از    کن پس «احتما» م   ،کن  فکر م  ترکم   بشود،تر  . فکر کم شود تر مفکرتان کم   د ینیب م   رون،یب  ی زهایبه چ

  :  دیگو که م دی را بخوان تیب نیاگر شما ا دفعه ی. اصال هاشهیاند

  که جنّت از اله  غمبریپ گفت
  مخواه  یزیز کس چ ،خواه هم  گر 

  ) ٣٣٣ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  است که از چه کس   ن یما درموردِ ا  یِ هافکر تر  بیش   شود؟  چقدر فکر حذف م   دانم   نخواه  یز یچ  از کس   اگر

  تان یو فکرها  دیشو م   دارتری ب  د،یخوان که شما م   بیت  بهبیت   طورن یخُب آن اگر حذف بشود، هم   رم؟ یچه ب  دیبا
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مآهسته  پشود تر  «احتما»  زندگ  دینیب م  یی جا   ی و    دیآ م  شی.  در  هست  نور  هش  که  هست.    ی اریشما، 

  د، ینیب ها را م آدم  د،یشنو خوب م   لیخ  ات،ی اصطالح رفته به جزئبه   ییو شنوا  یینا ی ب  ۀقو  نیا  حت  واشیواشی

  ست ین  ی طورن یحضور در شما خودش را به شما نشان داده. ا  یِ اریهش   یچرا که مقدار   د،ینیب را م   ذهن  یِهامن 

  ی مقدار برا  ی شما نمانَد،    ی برا  یز یچ  چیه  رود،بشود ب  فکرتان قاط   انی حضوِر شما با جر  یِ اریکه همۀ هش 

  .  دیکن م  ادتری ز د،یکن م ادتری ز مقدار را ه  نیشما هست و ا

هر موقع    د، یکن فکر م  دیخواه ذهن ساکت شد. هر موقع شما م  نیکه ا  دیشو به بعد متوجه م  یی جا  ی  از

از کنترلِ من   عنی.  دیکن نم  دیخواه نم کار م  شود، صفر م  ذهنمن .  دیشو خارج م  تان ذهنشما  .  افتد از 

  .دیرو نم  د،یشو  شما را بشد، شما متوجه م تواند ها م موقع   بعض

. حضور  رسانَد ذهن، ما را به حضور نم   یِساز. سبب میآور دست نم به  ی زیذهن، ما چ   قیاست، از طر  مهم   احتما

  . ستین شارکردن  ست،ین آوردندستبه  زیچ  ی

از کار   دیرا با ذهنمن  یتمام ابزارها م،یشار آن بشو د ی. اگر ما بامیشار آن بشو دیما باکه   میفهم  اآلن م ما

  . میکار سازنده انجام بده  میتوان و م شود مرکز ما عدم م  م،یکن فضا را باز م  که . دانسته، درحالمیندازیب

  خود بِیتا بپوشد ع ردیتو گ بِیهمه ع او
  چرا؟   دانو م ی ز یجان ر بیبرو از غ تو

  ) ١٣٧شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

   جا زندان ذهن، چون آن   انِیجر  م،ی بن  انی جر  نیرا وارد ا  مان زندگ  دیکه نبا  میدان ما که م  دیگو م  تیب  نیا

    ده؟یفکرِ همان  انِ یجر نیبه ا  میزیبر میاوری جانمان را ب بی از غ  د یچه با  یبرا شود، م

. پس  میدان موضوع را م  نی ا  یار ی عنوانِ هشخودش را بپوشاند. ما به  بیتا ع  ردیگ ما را م  بیدائمًا ع  ذهنمن 

  !  میشو م  داریتا برود هدر بشود؟ ب  میزیررا م   مان چرا زندگ  م،یدان م

  ی  م، یفشرده شد  میدی. دمی کن اش را م چاره   م یدیاگر قبض د  م،یباش  داری. و اگر بمیزیر نم   م یباش  داریب  اگر

  ن یقبض از ب  نینکنم تا ا  یکار   چیه   ایفضا را باز کنم    د یکه با  مییگو آمد، م   یدرد  یما اثر کرد،    یرو   یز یچ

  برود.

  چارۀ آن قبض کن  یدید قبض
  زِ بن  دی روسرها جمله م  زانکه
  ) ٣۶٢ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  بسط خود را آب دِه  ،ی دید بسط
  با اصحاب دِه  وه،یم دی برآ  چون

  ) ٣۶٣ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ن یکه ا   اآلن منقبض شدم. حرف  شوم، اآلن باز م  دییگو . مدینیب قبض و بسطتان را م  د، یباش   داریشما ب  اگر

من حواسم به خودم    کنم، دارم، منقبض شدم. اآلن فضا را باز م   دگ یشخص زد به من برخورد، پس من همان 

  شدنِ من بود.  داریب یبود، برا اهم که چه گفت، اآلن کار قض  نی. ادیگوچه م  نیندارم ا یهست، کار

کردن به ما   نیتوه  یشدِن ماست، برا  داریب  یهمه برا  ند، یگو ناسزا م  کنند، م  بتیغ  ند،یگواگر بد م  مردم

هر دشمن    قت یتوست». در حق  یهر عدو دارو   قت ی«در حق  ما را کوچ کنند، ول  خواهند دراصل م  .ستین

  . میکنفضا را باز م  ماو   زنند، به ما ضرر م ند،یگو ما را م  بِی ع کهن یا یماست برا  یِدارو

م  کهن یهم دار  ی  عنی  میشو منقبض  با فضاگشامیاشال  را  آن اشال  را پس چاره   م،یکن م  دا یپ  یی.  اش 

  .دیآ وجود مبد به  شۀیبد از ر ی سرها  کهن یا ی. برامیکن م

ا   دگیهمان   ای درد آمد    یمرکزمان    م،ی منقبض شد  کهن یهم  که اآلن در    یبد  ز یچ  ی  شۀیر  شود م  نیآمد، 

  .دی ای وجود ببه  خواهد م رونیب

  ن یو ا  می دوباره باز کن  م،یرا باز کن  نیمرتب ا  ه   دیشد با  . منبسطمیکن  یار ی آب  دیرا با  نیا  م،یدیاگر بسط د  اما

مدهد م  وهیم م  وۀی.  است،  خرد  با  وۀیآن  شر  دیآن عشق است.  دوستانمان  م   میبشو   یبا  . دیشو که شما 

  . دیگذار در گنج حضور به اشتراک م دییآ را م تانی داریب یهاغام یپ

به   بروم  کهن یتا پسرِ شاه هست که بدون اقصۀ آن سه   نیا  بخوانم که   تانیبرا  ی از مثنو  تیچند ب  دیبده  اجازه

  ما دارد.  یدار ی به ب چه ربط می نیبب خوانم را م اتی هست فقط اب طوالن  لیآن، قصه خ  حیتوض

  آمدن به شرح قصۀ شاهزاده و مالزمتِ او در حضرتِ شاه»   «باز

  ن یا رانِیشَه ح شِیپ شاهزاده
  ن یمشت ط یدر  دهیگردون د  هفت

  ) ۴۵٨٩ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  لب گشود  به بحث ممن ن چیه
  خامش نبود  جان با جان دم یل 

  ) ۴۵٩٠ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  ست بس خف  نی در خاطرش ک  آمده
  ست؟یاست، پس صورت ز چ معن نهمهیا

  ) ۴۵٩١ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  : گل نیط

  

 هست که، چه بدن ما باشد، چه   نیا  یصورت برا  ست؟یچ   ی صورت برا  نیبود که ا  نیصحبت ا  اآلن هم   ن یهم 

  در ما به خودش قائم بشود.  از ما باشد، زندگ  فکر ما باشد، چه هر قسمت

  ن یا رانِیشه» اگر حاضر باشد، ح  شِیاست. «شاهزاده پ  زندگ ا یشاه هم خداوند است  م،یشاهزاده ما هست پس

  انسان باشد، جا شده؟  عنیمشت گل که خودش باشد،   ی نیهفت آسمان در ا  یاست که چجور

بحث   ست یممن ن  م، یما با او هست  و حضور، وقت    اتصال به زندگ  و   یدار یما! و در آن حالتِ ب  م یعی وس  چقدر 

  .  ستیوصل ن ست، ین داریب کند، بحث م کند، وگو موگو. پس هرکه گفت گفت به   میشروع کن م،ی کن

 ی برا  ات یاب  ن یبِستان دارد. احالت وصل به خداوند. اما جان با جان با ارتعاش بده   عن ی  ی داریکه ب  مینیب م

  کند،  م   زهیست   کند، جدل مکه بحث و    دارد. پس کس   هست و چه عالئم  ک   یداری ب  دیاست. شما بدان  یداریب

  .  ستین دار یب ست،یوصل ن  زند، تندتند حرف م

  لب گشود  به بحث ممن ن چیه
  خامش نبود  جان با جان دم یل 

  ) ۴۵٩٠ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

زندگ  ِ جان  با جانِ  ابده   ما  آمده که  پنهان است، به ذهن     لیکار خ  نیبِستان دارد. در آن لحظه به خاطرش 

اصال   ست؟ یچ  یصورت برا  نیاست، پس ا  است، از جنس زندگ   فرمی همه ب  هانیهمه معناست، ا  هانی. ادیآ نم

    ست؟یچ یصورت برا نیکه ا دیآ نظر ما مبه  نیا ست؟ یچ  یصورت برا  نیا بله، ! میآمد نیا ی ما برا

  زارکن یاز صورتت ب  صورت
  دارکن یهر خفته را ب ییخفته

  ) ۴۵٩٢ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  از کالم  رهاند کالمت م آن
  از سقام  جهاندسقامت م وآن

  ) ۴۵٩٣ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  سقام عشق، جاِن صحت است پس
  حسرتِ هر راحت است  رنجهااَش 

  ) ۴۵٩۴ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  کننده  دار یکننده و ب  زار ی: بدارکنی و ب زارکنیب
  ی ماری: بسقام

  

دارد که    صورت   یخدا زنده هست،    تینهای به ب  ، که به زندگ  کند م   دایپ   آدم صورت   از کالم. وقت  ای کالم    از

  زار یگفت: «ب  م، ی . در شعر هم داشتشود م   زار یب  ذهنهمان قائم شدن به ذات است، بعد آن موقع از صورتِ من 

  شو».  داریشو، «ب زاریب شتنیشو، از خو زاریب دیگو شو»، مرتب م  زاریشو، ب

صورت   کهن ی . هماش از صورت ذهن شود م  زاریاست که آدم ب شده حالت  به زندگ لیشده و تبدگشوده   یفضا 

  .  خواهمنم  دیگو باال، م دیآ م  ذهن

به خواب    میی گو م  میکه دار  زندگ   یار یوابِ حضور، زنده به هشرفتن به خ  ،خواِب زندگ  عنیخواب،    نیا  و

  کننده.  داریکننده و ب  زاریب  عنی دارکنیو ب زارکنی . بکند م  داری را ب خفته هر خفتۀ ذهن   نیرفته، ا  زندگ

  کند،  م  داریها را بخفته   ،یدار یب  نیشو، ا  داریب  دیگو که م  به زندگ  م یباش  داریب  وقت   میشو پس ما متوجه م 

ها  است که از صورت   صورتِ خاص   یبا زور نه.    کند، جدل نم   کند، . گفت بحث نممی ما بخواه  کهنیبدون ا

  . کند م  یزاریب

کالم ذهن. هردو به    شود م  میی«کالم» بو  ،تلخ   شود م   میی . «کالم» بورهانَد م  کالم عشق، ما را از تلخ   و

  ن یذهن است که هم   و دردِ تلخ   که سخت  دییکالم هم بو  کشانَد، ما را به درد م  . کالم ذهن رسد م  جهینت  ی

  . رهانَد درد ذهن است، م

از    جهاند  است، م   ی ماریهم ب  نیا  دیگو عشق، م   ی ماری ب   عنیکالم، وآن سقامت،    ا یاز کالم    رهاند کالمت م   آن

  سقام.

   عشق، جان و اصل تندرست   یِ ماری ب  عن ی. پس سقام عشق،  دهد نجات م  ذهن   یمار یعشق ما را از ب  یِ ماریب

  است. باشد، حسرتِ هر راحت  ارانهیهش  یکه همان دردها  شیهااست، صحت است. رنج 

  .  ستیچ  یدار یاست و عالئم ب داریب چه کس مین یبب م یخواه  امروز. م میکن صحبت م یداریبه براجع  میدار
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  جان بشُو  نیتن اکنون دستِ خود ز یا
  بجو   جان نی جز ا  ،ییشونم ور

  ) ۴۵٩۵ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  نواخت او را م یآن شه، ن حاصل 
  گداخت چون مه م  د،یاز آن خورش او

  ) ۴۵٩۶ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  عاشقان باشد نمو  گدازِ آن
  رو مه اندر گدازش تازه همچو

  ) ۴۵٩٧ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  : رشد نمو

  

از ای اریعنوان هشبه   م ییگو به ذهنمان م  م،یی گو به تنمان م   میدار  خب خداگونه  و    تینهای جاِن ب  ن ی. دست 

در حد تو    نیرها کن. ا  ، یبه درد، به گرفتار   مزد،ی به کارِ ب  ی دیمن. من را کش   ذهنمن   ی تن من، ا   یا   یبِشُو

  . ستین

.  میرا ادامه بده  ذهنمن   ن یا  م یخواه م   م،ییبشُو  میخواه . نه! نممیر یب  میتصم  د یحاال ما اآلن با  ؟ییشُو نم

  . ست یسنگ شو. پس انسان ن شو، برو نبات شو، برو  وانیح بِجو. برو  وانی جانِ ح ی پس برو

  . وقت دهد حالت شما را نوازش م   نیخداوند است و شما، در ا  دیمورد فرض کن   نیآن شاه که در ا   کهن یا  خالصه

  کند  چهارده شروع م  ماه از شب  یچجور   دیدی. دمیشو ماننِد ماه گداخته م  د،یما از آن خورش  دهد نوازش م

  .  شود نم دهیاصال د عن یبه محاق،  رود ، کم شدن، کم شدن، م به کم شدن

و    ذهنبه من نسبت   میتر بشوکوچ   د یروز باروزبه   م،ی مرکز عدم داشته باش  م، یداشته باش  یدار یاگر ما ب  پس

  .  ستیجسم ن  یهاست در مرکز من مقاومت صفر، قضاوت صفر. مدت  م،یبشَو ستین دفعهی

رشد   ذهنعنوان من شدن به  تری بلند شدن و قو   میکنگداخته شدن عاشقان رشد است. ما فکر م   نیا  دیگو م

اآلن برود ماه شب چهارده    خواهد  ماه م  دیآ است. «آن گدازِ عاشقان باشد نمو» و مانند ماه که در گدازِش م

  ن ی ا  ول  م،یدرخش ماه به نظر خودمان م   مثل  ذهنعنوان منکه ما درست است که به  دیبو  خواهد بشود. م

ماه شب چهارده زنده به    زد،یدوباره برخ   ی نابود  نیگداخته بشود، نابود بشود از ا  دیبا  ن یا  .ستین   ماه واقع

  . ردیصورت ب دیبا  میگشوده، با تسل  ی. با نوازش خداوند با فضانوازد را خداوند م نیبشود و ا زندگ
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  د یامرنجوران، دوا دارند  جمله
  د یرنجور کم افزون کن  نیا نالد

  ) ۴۵٩٨ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

   شربت دمیسم، ند نیاز ا خوشتر 
   مرض خوشتر، نباشد صحت نیز

  ) ۴۵٩٩ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

   گنه بهتر، نباشد طاعت نیز
   دم، ساعت ن ی نسبت بد سالها،

  ) ۴۶٠٠ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ضِ ی مر  خوب بشوند. ول  کنند  م  دایپ  ییکه باالخره دوا  کنند دنبال دوا هستند. فکر م  مارانیب  ۀ هم  دیگو م

  خواهم  تر بشوم، معاشق   خواهم  هر روز من م   د، یکن تر  بیش   هر روز مرضم را   دیگو عشق م  ضِی عشق چه؟ مر

  . مبشو از جنس زندگتر بیش  خواهمباز کنم. من م تر بیش  فضا را

   ض یمر   د،ی. فضا را ببنددیریعشق ب  ض ی مر  د،یفضا را باز کن   دیریگ م   میلحظه شما تصم   نیکه در ا  دی نیبم  پس

  . دین یبب ذهنمن 

خداوند شما را    ا ی  د یخورش  ا یتا آن ماه    د یمتصل بشو  د،یفضا را باز کن  دیبا  د،یکن  دای«گدازِش» پ  کهنیا  ی برا  و

  باال.   اوردی جا دوباره به خودش زنده کند باز آن   د،یشد  ست یمحاق، ن   میرفت  بِدازد. بعد وقت  ذهنمن  به  نسبت

 نیا  دهم و م  دهد به من م  که زندگ  یزیچ  نی. ادمی سم بهتر من شربت ند  نیکه از ا  دیگو عاشق م  نیا  و

روز به عشق  روزبه   عنیمرض   نی. از ادید شود نم یزیبهتر چ  نی. از اکشد را م  نیدارد ا  نیا خورد، م  ذهنمن 

  . دهیبهتر ند  سالمت   کس شوم، تر مزنده

گناه بهتر   نی. از امیکن گناه م   م یدار  میده که به حرفش گوش نم   کند ها ذهن ما فکر م موقع  گناه بعض   نیا  از

ن الوها   عنی.  ستیطاعت  از آن  زُمخت ذهن که گفت  ساخته ش یپ  ی آدم  م   ی اری هش  م یو  در    کنند را منعکس 

  است.  ! گناه اصلریگناه است د نیا کنند و دل را سفت م کنند  م  خودشان زندان

. طاعت  ستیبهتر عبادت ن  نیاز ا  دیگو م   ،کن سفت و سخت را رها م   یالوها  نیو ا   یشوتر منرم   وقت  منتها

  . یو از جنس عشق بشو  را کوچ کن ذهناست که تو هر روز من  نیعبادت ا نیعبادت. پس بهتر عنی

  است.  ذهنها کار با من معادل سال  نیلحظۀ ا ی  عنی »دم، ساعت  نینسبت بد ها،«سال 



ۀ  برنامه         Program #930                                          ۹۳۰مشار

  49صفحه: 

  : تیب نیا و

  زانیفل را گر بر  ،را گر بسوزان   جهان
  یی ارایکه صد لونش ب داندو م  ستیراض  جهان

  ) ٣٠ عی شمس، ترج  وانید ،ی (مولو

  : رنگ لون

  

هم  ما را به  پارک ذهن   زد،یهم برما را به   ما خداوند جهان ما را بسوزاند و فَلَ ذهن  یداریب  یاگر برا  پس

  کرد.  بهتر آن را آراسته خواه  یهاتو با رنگ  میدان م کهن یا ی. برامیهست ما راض زد،یبر

  شاهزاده.  ۀقص  نی به هم میبرگشت  دوباره

  نَسق  نیشه ز  نیا شِیبد پ مدّت
  کباب و جان نهاده بر طبق  دل

  ) ۴۶٠١ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  د یسر بر  ی : شه از هر کسگفت
  د یز شه هر لحظه قربانم جد من

  ) ۴۶٠٢ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  از زر، از سر محتشم  رمیفق  من
  هزاران سر خَلَف دارد سرم  صد

  ) ۴۶٠٣ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ب ی : نظم، ترتنَسق
  نیجانش  : خَلَف

  

. شاهزاده  رید  م یما هم که شاهزاده هست   بود. مدّت   یشاهزاده، جانش با جان شاه    نیا  مدّت   د؟ یگو م  چه

ا  ب،یترت  نی نَسق» به ا  نیشه ز  نیا  شِی بد پ  از جنس شاه، خداوند در ما هست. «مدّت  عنی روش، ما    نیبه 

  کند.  دایارتباط پ دیجانمان با جان شاه با

. آن  می ریرا ب  . دلمان کباب است اگر دلِ ذهنمیکشم   ارانهی کباب و جان نهاده بر طبق». خب ما درد هش  «دل

کنار.   رود ما م  ی. دل تقلّبدهد ما دارد خودش را به ما نشان م  ما. دلِ اصل  دل مشتاق است، دلِ اصل  ی

  .  میرا هم در طَبق گذاشت  و جان ذهن میکش م  ارانهی درد هش
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شاه از    دیگو . ممییگو بش. به خودش گفت شاهزاده، ما هم به خودمان م  خواه را هر جور م  نیا  مییگو م

  .دهم م  دیجد  . من هرلحظه قرباندهی. از من تا حاال هزاران سر بربرد سر م ی هرکس

به لحاظ سر   ول رمیفق  ،دگی . من به لحاظ زَر، همانکنم م  را قربان  نیمن ا شودم  دایلحظه پ نیکه ا یسر هر

  ر یسر د   یسر را بدهم    نی ا  عن یدارد.    نیصدهزاران جانش  بزرگ هستم، محتشم هستم. و سرم   و خرد زندگ

  . دیآ م  ریسر د ی دهم، . آن سر را هم م دیآ م

  ن یا  دیبو  کس   ی  دیگودارد م   کهن ی. نه امیکن م  دایما سر بهتر پ  شودتر مکوچ   ذهنکه هرچه من   دینیب م

ا است،  بهترستین  شدنعوض   رید  نیسر  همه   نی.  است.  م   زیچسر  من  من دانم را  هپروت  نه!  ذهن.   .

  .میشو لحظه عوض م به. لحظهمیشو لحظه عوض م بهلحظه

  : دیگو م و

  دو پا در عشق نتْوان تاختن  با
  سر عشق نتوان باختن  ی با

  ) ۴۶٠۴ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  سر است یرا خود دو پا و   کس  هر 
  هزاران پا و سر، تن نادر است  با

  ) ۴۶٠۵ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ها شد کل هدر سبب هنگامه نیز
  ترهنگامه هر دم گرم  نیا هست
  ) ۴۶٠۶ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

   دواناسب در عشق    شودذهن نم   یساز ذهن، با ذهن کار کردن. با سبب   یساز سبب  ی با ابزارها   عنی دو پا    با

به   هاهمانیدگ   نیرا دارم، ا  ده ی همان  یباورها   نیا  ییگوسر که م   ی راه رفت. با    توان عشق نم  ریکرد، در مس

  کرد.  ی بازعشق شود نم نم،یب اجسام م  قیاز طر دهند، من عقل م 

شاهزاده با جان خداوند تبادل    نیکه اگر جان ا  دیبو  خواهد  کرد. م  ی بازدر ذهن ماند و عشق   شود نم  پس

من هرلحظه حاضرم    دیگوشاهزاده دارد م  کهنیا  یبرا  کرد، تبادل عشق م   کرد، تبادل برکت م  کرد، م  یانرژ

که سر او باشد   ییرا، تا کجا؟ تا جا  . و سر زندگ دهدکه ذهن نشان م   یسرم را ببازم. کدام سر را؟ همان سر 

  ه باشم.  نداشت  یسر  چیفقط، من ه
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  ی فکر کردن و با ابزارها  سر، سر ذهن   ی با    عنیسر    یسر دارد. دو پا و    یخود دو پا و    هرکس  دیگو م

  همان:  نیا  ذهنهم عمل کردن. فکر و عمل برحسب من  جهان نیا

  سر است یرا خود دو پا و   کس  هر 
  هزاران پا و سر، تن نادر است  با

  ) ۴۶٠۵ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

است؟    ابیاست. چرا کم   ابیکم   ن یکه هزاران پا داشته باشد و هزاران سر داشته باشد، ا  که انسان   دیگو م

   زندگ به طرف    آن سر،  یساز سبب   قی دارند، ازطرسر را نگه   یدارند.  سرشان را نگه   خواهند همه م   کهنیا  یبرا

  بروند. سر خودشان را قبول دارند.

بشند، کوچ    دیاند. پندار کمال ناموس دارد، ناموس نبااند، پندار کمال ساخته ساخته  ذهنمن   یجا  آن   در

  . کند اند، عقلشان کار نمقبول کنند اشتباه کرده  توانند نم هان یشد. ا دینبا

سر است»     یرا خود دو پا و    . «هر کسذهنمن   الت یمام تش به پندار کمال و ت  ردیگ م   رادیکه دارد ا  دینیب م

  هستند.  ذهن  ی هامن  هانیا

 ندیب م   ریجور د  یکه    ندیسرش را از دست بدهد و بب  که ه  آدم   عنیهزاران پا و سر، تن نادر است»    «با

  ی  جادیا  یایی . هر فضاگشاشود م   ییسبب فضاگشا  لحظه هر اتفاقبهدوباره سرش را از دست بدهد، لحظه

  .دیسِر خرد جد کند، م  دیسر جد

  م یروز ما داراستفاده کند. روزبه   هاهمانیدگ از عقل    دیاستفاده کند. نبا  جهانن یا  یاز سرها   دیکه نبا  فهمد م  و

درد من، خشم من، ترس من، اضطراب من،    ای فکرها را زدم؟ آ  رنگ  نکیمن اآلن ع  ای که آ  میریگ م   ادیتر  بیش

  من است؟ اگر هست چه اندازه؟    یاحساس گناه من، حسادت من سبب فکرها

  طور ن یحضور؟ ا ی ار ی دارم، چه اندازه هش  جسم ی ار یکه چه اندازه هش دارمی ب ای آ کنم؟ چقدر ترازو را کم م  من

  : دیگو . مکنم هست که من مرتب ترازو را کم م 

  من کم کنم  کنترازو کم  از
  من روشنم   تو با من روشن تا

  ) ١٩٠٠ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

ها من  موقع   نه بعض ای دهد؟ اآلن مرکزم عدم است؟ آن هم تمامًا خردش را به من م کنم من فضا را باز م ایآ

سر من   نیکردم، ا  دایپ  دیکه سر جد  شوم متوجه م  کنمم   نی سنگ  . وقت کنم م  نیسنگ  ذهنترازو را به نفع من
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که    دیگو م  نیهم   یبرا  شود؟ م  ترف ی من ضع   لحظه سر ذهنبهلحظه   ای آ  بشود؟  ترف ی ضع  د یبا  نیا  د،یرا کش

دارد، پندار کمال دارد، عقل دارد،    ذهنمن    یبرپا کرده.  هرکس    است که  ها هدَر شد. هنگامه بساطهنگامه 

  نظر خودش عشق دارد.  به

جهان ظاهراً    نیافراد آمدند به ا  عنیها هدَر شد.  هنگامه   دیگو هنگامه است. م  ی  هرکس  بساط زندگ   عنی

ال  تر است. پس ما دنب هنگامۀ عشق هر دم گرم  . ولدی نرس   جهیبه نت  هانیدرست کردند و ا   زندگٔ هنگامه   ی

  . میهست  هنگامۀ عشق

  �🔹🔹�بخش دوم   انيپا  �🔹🔹�
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 م یشو ور خارج م و از آن   میشو  جهان م  نیوارد ا  میو در خواب ذهن هست  می ستین  داری ب  که وقت  میبدان  میخواه م

  .  م ینیب نم رید زیچ  ، سطح  یزهایو چ   از پوست زندگ ریو غ

  : دیگو م

  ناگهان  دیدر بغداد آ گاو
  سران تا آن سران  نیاو ز بذرد

  ) ٢٣٧٧ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  و مزه  هاو خوش  شیهمه ع از
  جز که قشِر خربزه ندینب او
  ) ٢٣٧٨ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ش یحش ایبود افتاده بر ره  که
  ش یخَر  ا ی یگاو   رانیس قیال

  ) ٢٣٧٩ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  خش، علف   اهی: گ شی حش
رانیسهمان س :ون خوانند. به معن  ا» ی« ان یاست که فارس یعرب  رانِ یرا به س  به خوش آمدن است.  نجای و گردش. در ا  ر یس  

  

سرش   تا آن   شود سرش وارد م  نیو از ا  شود است. گاو وارد بغداد مآباد بوده   اریبس  یاز شهرها  یبغداد    میقد

است.    رود م خربزه  پوست  به  فقط  حواسش  به    انسان   عنیو  فقط  حواسش  است  ذهن  خواب  در  که 

 ذهنو مشغول آثار آن. آثار من  ستهاهمانیدگ  و درد است.  هاهمانیدگ  

  ان یمردم دائماً با جرتر  بیش  .گذرد م  یوقتتان چجور   د ینیبب   دیخواب هست   ای   دیداریب  دیشما بدان  کهنیا  یبرا

  .  روند م ش یپ دهیذهن همان

مشغول    دیاآلن مشغول اخبار هستند، اآلن با  ،یبه آن    روند م  نیهستند از ا  ایمدسوشال  یمشغول مثال    اآلن

  را بپرسند.   یبشوند، زنگ بزنند احوال  یصحبت با 

نم  اشتغال ذهن   ی  دیبا  دائماً آرام  باشند  نم  که. کسرندیگ داشته  آرامش    تواندنم   ردیگ آرام  تنها بماند، 

آن    هی درست شب  کند م  تی و ذهن شما را هدا  دیدر خواب ذهن هست  اگرداشته باشد، در خوابِ ذهن است.  

  ی زهایموقع به چندارد. و آن    ار ی اخت  ر یاز خودش د  برد، با خودش م   کرده  اشآب زندان  انی که جر  دیهست   ی نور

  ر اش در سطح است د. همه گردد به سطح، بعد برم  واره،یبه د  خورد آن نور م   دین یب مشغول است. م  سطح 

  . ستین یز یعمق چ
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آ  پس ا  د ی«گاو در بغداد  انسان باش  بستگ   م، یشو جهان م  نیناگهان» ناگهان ما وارد    ت یی خدا  م،یدارد که 

  رون، یب  رود سر م  از آن   دی آ سرِ بغداد م  نیکه گاو از ا  طورن ی. هممیگاو باش   هیکه شب  میریب  میتصم   ای   م،یباش

  . میریم م  و در صدسال  میشو جهان وارد م  نیسرِ ا نیما هم از ا

که    ی زیاست. چ اش دنبال پوست خربزه است که در راه افتاده و مزه، گاو که همه   ها و خوش  زندگ  همه ن یاز ا  و

  است.  قبل ی فکرها در راه افتاده 

 میدار راه افتاده ، پوست است، برم  نیدر ا  دهیفکر پوس  یسر یاز گذشتگان    می نیبم   میشو جهان م  نیوارد ا  ما

  دارند. زندگ   هانیا م یکن فکر م م،یشو م  دهیهمان  هانیبا ا

انداخته  «که ره، گذشتگان  بر  افتاده  ره»،  بر  افتاده  رفته بود  الو اند  الو،  با  ،ذهن   یاند، فکر جامد،    د ی که 

  .  اهی گ عن ی شیحش ش»، یحش  ای. «رفتار کن ی طورن یا فکر کن یطورنیا

  .  ریس  عنی رانیخش. و س  اهی : گشیحش

  است. اشی خر  ا ی یگردش گاو  قیپوست خربزه که ال ا یعلف افتاده  ایپس «که بود افتاده بر ره»،  و

و گردش    ریهست. س  ریگردش است و س  معن به  رانی خوش آمدن است. س   معنبه   ران،یس  دیگو م   جانیا  در

  نم؟ یب اآلن من چه را م دیواقعاً؟ شما از خودتان بپرس  مینیب جهان چه را م  نیبه ا مییآ م  عنی

  رم؟ یگ م   تی حس امن  از زندگ  د؟یآ م  جوشد م   خرد زندگ   د؟یآ م   جوشد م   زندگ  یاز اعماق وجود من شاد   ایآ

  کنم؟  حس م رانیرا در خودم و د من زندگ  کنم؟ اصال من عشق را حس م

جان شما با جان شاه    ای. آکرد بود، جانش با جانش مبادلۀ عشق م   گفت شاهزاده به شاه وصل  قصۀ قبل  در

  د؟ یشما دنبال پوست هست  ا ی کند؟ مبادلۀ عشق م 

  ن یدر ا  دیکن  دیتول  دیتوانحل م راه یفکر خردمندانه،    یشما    ایشده است. آ  دی تول  یفکرها   نیهم   هاپوست

آ طر  زندگ   ایلحظه؟  از  م   قیبه صنعش  دست  آفر  زند؟ شما  آمادۀ  شاد   د؟یهست   زندگ   یِ دگار یشما    یحس 

  شما با سبب است؟   یهای همۀ شاد  ای  دیکن م سببیب

پوست    هان ی! انمی علت غم  نیعلت خوشحالم به ا  نیدوباره به ا  نم،یعلت غم   نی علت خوشحالم، به ا  نیا  به

و     عمق زیچ   یدنبال  ا ی دیگرد جهان چونه است؟ دنبال پوست م  نیشما در ا احتی و س ریس  ها،نیهستند. ا

  . ودیگرد مغز م 
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  است اندر المان  گرم معدنِ 
  دخان  یدوزخ از شرارش  هفت

  ) ۴۶٠٧ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  : دود دخان

  

 گفت شاهزاده با شاه متصل شده بود، جانشان با جان، و متوجه   میخواند دنبالۀ آن قصه است که اآلن م  نیا

ذهن   نیآمد، اصال ا  شیسؤال پ  نیذهن حرف بزند. بعد ا  ستیالزم ن  ر،ید  ستین  به بحث ذهن  اجیشد که احت 

    ست؟ یچ  یوگو براگفت  نیپس؟ ا ستیچ یبرا

موالنا گفت که آن شاهزاده    ن یهم  یاصال. برا  میرندا  ذهن  یوگوگفت   نیبه ا  اجی احت  اد یها زما انسان   دیآم  نظربه

  !ستیچ  یحرف زدن برا  نینظرش آمد که ابه

دارد، چنان    ی معدن چنان شرار  نیشده است. و اگشوده  ی فضا  نیدر المان است، در ا   معدِن گرم  دیگو م

دود    ی که هفت دوزخ فقط    یطور به.  سوزاند را م   زیچاست که همه   یآتش عشق آن فضا طور    عنی دارد،    آتش

  سوزاننده است.   ار یشرار عشق و آتش عشق بس عنی سه،یمقا نیاست. و ا

را، پوست خربزه را، همه را در نظر    سطح   ی زهایبعد تمام چ  کند،  را ذوب م  هاهمانیدگاول    دیای در ما ب  اگر

با من فرق   دشیاست من از او متنفرم، عقا  یطور نیباورش ا  نیکه ا  مییگو . ما نم کند م  تیاهمیاصطالح بما به 

  دارد.  

ا  سطح   یهاتفاوت   هانیا    عن یکه به پوست،    است. هرکس  یو خر  یگاو   رانیس  قیال  هان یهستند که گفت 

  ها را بذارد مرکزش. و شده توجه کند، آن  دیتول یفکرها 

  تو داریو ب   مراقب باش گر 
  هر دم پاسخ کردار تو نیب

  ) ٢۴۶٠ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ران، یمن نه د  کنم، عمل را م  نیا  کنمفکر را م  نیشده و مراقب، که من اگشوده یلحظه، فضا  نیدر ا  دار،یب

  جۀ ینت  گرددکه به او برم  یز یو واقعاً هرچ   ستیفکر و عملش چ  جۀیکه نت  ندیب م   چه است؟ هرکس  اشجه ینت

  است.  داریآدم ب نیفکر و عملش است، ا

  : تیچند ب نیا و
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  تراو در خواب دارست،ی که ب  هر 
  از خوابش بتَر ش،یداری ب هست
  ) ۴٠٩ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  نَبود جانِ ما  داریبه حق ب چون
  چو دربندانِ ما   ،یداری ب هست
  ) ۴١٠ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  ال یهمه روز از لدکوبِ خ  جان،
  و سود، وز خوفِ زوال  انیز وز

  ) ۴١١ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  : در محاصره ماندن، بسته شدن راه وصول به حق دربندان
  مجازاً رنج و آفت  ،ی : لدکوبلدکوب

  

  لطف و فَر ن مانَدَش، صفا م ن
  آسمان، راه سفر یِبه سو ن

  ) ۴١٢ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  ال یآن باشد که او از هر خ خفته
  و کند با او مقال  دیاوم دارد
  ) ۴١٣ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  او به خواب  ندیرا چون حور ب وید
  آب  و،یاو با د زدی ز شهوت ر پس

  ) ۴١۴ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  : گفتار و گفتگو مقال
  بهشت  ی بای ز ت ی: زن بغا حور

  

  خت ی تخم نسل او در شوره ر چونکه
  خت یگر  ی از و الیآمد، خ شیبه خو او

  ) ۴١۵ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  د ی از آن و تن پل ندیسر ب ضعفِ
  د یناپد  دِیاز آن نقشِ پد آه

  ) ۴١۶ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو
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به ذهن، او در  است نسبت  دارتریب  هرکس  دیگو از خواب ذهن. م  یدار یو ب  دیگو خواب ذهن را م  نیهم  نیا

  .رید داد را نشان م  نیهم هم   ویدیتر است. که آن وخواب 

لحظه مرکزش عدم    یکه    دهد به خودش امان نم  چی است و ه  دهیهمان  رد،یگ م  یرا جد  شیفکرها  هرکس

هم است،  جسم  است،  درد  است،  جسم  است،  درد  است،  جسم  مرکزش  جلو،    رود م   ی طورن یبشود، 

  فعال است.  اش ذهناست، من  دار یب ذهناست، به من  داریبه ذهن ب  نیلحظه. ابهلحظه

 خوابد که شب م  یاز خواب  یدار یتر است، در خواب ذهن است. آن بتر است او در خواب فعال   اش ذهنمن  هرکه 

  بدتر است. 

  » ی دار ی«هست ب  صورت نینَبود جانِ ما» درا   دار ی«چون به حق ب  می نشو  داریو به خداوند ب  می ما فضا را باز نکن  اگر

  . مانند زندان است   ،ذهن  یِدار یآن ب عنی

  سه یمقا  ، ذهنصورت من و در ذهن بودن و هرلحظه واکنش نشان دادن، باال آمدن به  ذهن  یداریب  نیا  پس

  بود.  شده  آب زندان انی که نور در آن جر طورنی زندان. هم  عنی نیکردن، ا

  رات ییتغ  نیا  می هست  تیهوما چون هم  زند؟ به ما لد م  الی خ یچجور  ال»؛ی ما، هرلحظه، از «لدکوبِ خ جان

به ما، به    کوبند،  خبرها بد است، لد م  روند، م   نییمعموال هم پا  کنند، م  ر ییما تغ  ی هاهمانیدگ که    رونیب

  جان ما.  

. ما یترس از نابود   عنیاست. «خوفِ زوال»    ی و سود و ترس از نابود  انی ز  ن یهم  های لدکوب  ن یدرواقع ا  که

  است.   ترس توهم نی. امینابود بشو  میترس هرلحظه م

! چون در  ردیم است. خداوند که نم  ریناپذکه جان ما زوال   میدیفهم بود م   داریاگر جان ما به خداوند ب  دیدان م

  نظرتر، درست است؟ تر، حسودتر، گرفتارتر، تنگ ترسوتر، مضطرب تر هرچقدر خواب  میخواب ذهن هست 

  ها  . بعض میخور م  یترشی ب  روح  یلدها  میشو صورت ذهن بلند مبه  میشو م  داریهرچقدر که به ذهن ب  و

  . و شوند و زنده م رندیم در روز هزار دفعه م 

  زندان.  عن ی: در محاصره ماندن، دربندان

  اً رنج و آفت، ضربه زدن.  مجاز  ،ی: لدکوبلدکوب
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.  خورد ما لد نم   یجان خداوند  نیا  مینبود  دهی است به روح ما. اگر همان  الیخ  یلدکوب   دنیکه ترس   دینیب م

  دان یجاو  م،ی هست  ای پا  شهیهم  عن ی.  میهست  ریناپذکه ما زوال   ،م یست ین  داریب  م،یخبر ندار  میهست  تیهوچون هم   ول

  . میریم نم میهست

  : دیگو م

  لطف و فَر ن مانَدَش، صفا م ن
  آسمان، راه سفر یِبه سو ن

  ) ۴١٢ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  تر، ده یکه هرچه ما همان  دین یب . می زدیشوه، فر ا  عنی خلوص. لطف و فَر، فر    ،یناب   عنی صفا    ن،یبنابرا  پس

  تر.و صفا کم  یناب تر،شیدرد ب تر،ش یب دگ یتعداد همان

دارند، نه   یزدیدر جانشان هست و نه فَرِ ا  کدر هستند، نه لطف  هانیکه در خواب ذهن هستند ا  ییهاانسانس  پ

خارج بشوند و سفر کنند     ذهنجبر من   نیاز ا  عنیآسمان بروند؛    یسوکه به   نندیب م   دارند، نه راه  ییصفا

  .  زندگ  یسوبه

به نسبت   دیخواه  به ذهن، منسبت   دیهست   داریخواب؟! اگر ب  ای   دیهست   داریکه شما ب  د یریب  می شما اآلن تصم  پس

  به عشق. دیبشو دار یو ب دیذهن به خواب برو

دارد.   ید یام  ی  دیآ م  دیلحظه پد  نیکه ا  یاز هر فکر   عن یکه    الی است که او از هر خ  «خفته» آن کس   دیگو م

  دهد،  ما را نجات م  تیوضع  ن یکه ا  میدار   د یام  دهد، م که فکر نشان    ییهات یما چقدر به وضع  د ینیب که شما م

  .دیآ خرد از درون م  د،یآ که کم از درون م میدان نم کند، به ما کم م تیآن وضع

  زند،  سر ما م   که به   یاز هر فکر  دیگو . مدیآ نم  رونیاز ب  دیآ حل از دورن مفکر خوب، سازنده، راه   ،ی دگاریآفر

 ما را به  نی. امیزن حرف م   االتمانی که ما با خ  دینیب . مزند دارد و با او حرف م دی است که از آن ام خفته کس

  م، یرس م  یخوب  یجا   باشد واقعاً ما به   یطور ! اگر آن دهد؟ نجات م  امن ر  نیدارد؟! ا  ییاده ی! چه فابرد؟ کجا م 

  درست است؟! 

  م یی آ که ما م  دیگو . مزندآن محتلم شدن پسران را مثال م   جا ن یخواب. ا  به  ند یبرا مانند حور م   و ید  ن یبنابرا  و

  ن ی. امیزن ضربه م   یبه    م یکن حسادت م  م،یترس م  م، یشو م   ن ی. مثال خشممینیب را م   و یدر خواب ذهن د

  خواب ذهن است. 
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که مثل آن پسر   مینیب . ممیشو م  داریب  دفعهی  میکرد  یگذاره یسرما  یبد  زیچ  ی را در    که تخم زندگ  وقت

هم    و یبدنش خراب شده، بدنش سرطان گرفته، بدنش هزار جور درد گرفته و د   عنیاست  شده   ف یمحتلم تنش کث 

  کجا رفت؟!   نی. پس استین

اصطالح که با او به   که نه، آن کس  دهیپسربچه بعد بلند شده د  دهیخواب د  دیگو که م   دنیآن خواب د  مثل

  است.  فیتنش کث   ول ستیکرده ن ی بازعشق

از    جاناتیه  شود، م   فیتن ما کث  شود، م   فی. فکر ما کث شود م   فیچهار بعد ما کث   عنیاست    فی کث  تنش

  .شود م  ف یهم کث مان وانیو جان ح  شود جنس خشم و ترس م 

  او به خواب  ندیرا چون حور ب وید
  آب  و،یاو با د زدی ز شهوت ر پس

  ) ۴١۴ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

 دهد که در خواب نشان م   یی زهایو چ   ذهنمن   نی. امینیب صورت «حور» م را به   طانی را، ش   ویاست؟! ما د  درست

  ر یز  م،یخراب کن  م،ییرا بو  ی  ب یع  م،یضرر بزن  م،یریانتقام ب   م،یکار را بن  نیا  ،م یبشو  نیخشم  مییگو ما م

  .  مین یبنش ی یپا

   . وقت میندازیجنگ راه ب  ای  میکرد  فیرا کث   زیچ. بعد که همه میکن عمل م   م،یکنفکرها را م   نیها! ا  میداریب

  را.  ن یخدا نبوده که به دل ما انداخته ا  نیبوده، ا وی د نیا مینیب م  میشو م داریب م،یجا را خراب کردهمه 

  ن یما در ا   زندگ  شد، وقت   فی ما حرام شد، خراب شد، ح  زندگ  وقت   خت» یشوره ر  تخم نسل او در   «چونکه

  شد،   لیتبد  یشد، به گرفتار   لیشد، به دشمن تبد  لیشد، به مسئله تبد  لیشد، به مانع تبد  لیلحظه به درد تبد

خراب کرده     کس  بدنمان کامال خراب شد، چه   . وقت م ییآ به خودمان م  خت، یشوره ر  ما در   تخم نسل  چونکه

آمد،    شی. «او به خویدیکرده. موقع خراب کردن او را در خواب د  ویرا؟! خودت. خودم که نکردم، بله د  نیا

  . خت»یگر ی از و الی خ

  ی شده. بدنش خراب شده. وا   ف یه، هم تنش کث شد  لیعقل ندارد. هم عقلش زا   ندیب م عن ی  ند» ی «ضعِف سر ب 

به خودمان که    کند، ما را خراب م   زندگ  دهد، در خواب خودش را به ما نشان م   د» یناپد  دِی«آه از آن نقشِ پد

  .می بشو داریب د یبااست،  خواب خطرناک   اری . پس خواب ذهن بسستین مینیب م  مییآ م

  بخوانم:  تانیبرا ی از مثنو تیچند ب   دیاجازه بده 
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  بنده را می نان نما مم،یکر  من
  طمع آن زنده را  اندیبر  تا

  ) ٣۶١ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ی بمالد مادر طفل  نیب
  ی خَور دیوا جو دار،یشود ب تا

  ) ٣۶٢ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  خبریگرسنه خفته باشد ب کو
  از بهِر در  خَلَددو پستان م  وان

  ) ٣۶٣ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

 ردن یدوش   ر ی: شد  

  

رعن ی د دنیدوش ریش  .  

مواقع    نشسته. بعض   ینشسته، شاد   زندگ  یجا به   جانی هستم. نان در ا  میمن کر  دیگو خداوند م   د؟یگو م   چه

  . دهم را، نشان م  یبه شما حضور را، شاد 

که زنده هست  هرکس    طمع آن زنده را»، اندی. «تا بردهم نشان م   عنی  میبنده را»، نما  مینان نما  مم،ی کر  «من

  کردن، شروع کند به تواضع و خواستن از من.  هیشروع کند به گر

بشود   داریب  نیتا ا  دهد دماغش را مالش م  دیآ باشد مادر م  رخوارهیباشد و ش  دهی که طفل اگر خواب  دیگو م  و

ا م  ییهادرد   نیو  اول در ذهن  ب  ری.البته دداند را مالش خداوند م  میکش که ما    دار یاز مالش گذشته چون 

  .میانشده

تا از    دهد هم فشار م    کم  ی   زند، م  اش ن یبه ب  زند، دست به سرش م  دیآ مادر م  دهیخالصه طفل خواب 

بشود   دهیموقعش هست که دوش  ریهم د  ریش  نیا  و  دهیگرسنه خواب  کهن یا  یبخورد، برا  ریبشود و ش  داریخواب ب

  . شیهانه ی است س نیکه سنگ  کند و مادر حس م 

  ی بمالد مادر طفل  نیب
  ی خَور دیوا جو دار،یشود ب تا

  ) ٣۶٢ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو



ۀ  برنامه         Program #930                                          ۹۳۰مشار

  61صفحه: 

.  مالد لحظه و دارد دماغ ما را م   نیرا کمش را به ما بدهد در ا  فضلش  ریش  خواهد خداوند هم م   دیگو م

   و باالخره زندگ  میابه ما کم کند و ببخشد، متوجه نشده  خواهد م  که زندگ  میاچون توجه نکرده  کنم عرض م 

خواه که آن بچه  کار را نکن، از من ب  نیمادر که ا  الشعنوام م ما به   به   دهد دارد درد م  م،یاخواسته   رون یرا از ب

  ی ما غذا  هاستمدت .  ی معنو  یغذا  یدر ذهن، گرسنه برا  میاده یما هم گرسنه خواب  ده یطور که گرسنه خوابهمان 

  ی خور  که تو م  ییهادرد  نیا  دیگو بدهد. م  یمعنو   یما غذا  کند به  داریب  خواهد . خداوند ممیانخورده   یمعنو

  : آورد شعر را م نیمن را بخور، خالصه. و ا  ری. شستیتو ن  یغذا

نتک خْفةً ممحنزاً رکةً ی  
ثْتتَعهد َفابةً ماُمةً ی  

  ) ٣۶۴ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  .» ختمیرا برانگ شدهتیهدا   پنهان بودم، پس امت رحمت و مهربان  نۀیگنج  «من

امت   رحمت و مهربان  نۀیگنج   ایبودم    رحمت و مهربان  نۀیکه من گنج   دیگو خداوند م  و    پنهان بودم، پس 

برانگرا به  شدهتیهدا انسان  قابل    عنی  شده»ت یهدا  «امت.  کنم م  تیها را من خودم هداو آن   ختمیصورت 

ما    لحظه ول   نیبند در ا  انی خودش را از ما ب  خواهدماست م   یفکرها  نیا  ر یما و خداوند که ز  میهست  تیهدا

. درست است؟! اشاره  میشو محروم م  میکن م  یگذاره یاو را سرما  یاریفکر هش  ی ساز فکر و سبب   انی در جر

  : قدس  ثیحد نیبه ا کند م

نتک»  خفنزاً مکف...»  اًیراَْن اُع فاحببت  

  که شناخته شوم...»  خواستم بودم و م رحمت نهان  نهیگنج  «من

  ) قدس  ثی(حد

  به جان  ییجوکه م کرامات  هر 
  در آن  ینمودت تا طمع کرد او

  ) ٣۶۵ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  بت بشست احمد در جهان  چند
  گشتند اُمتان  یگو رب  اٰیکه  تا

  ) ٣۶۶ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  کوششِ احمد، تو هم  ینبود گر 
  چو اجدادت صنَم ید یپرستم

  ) ٣۶٧ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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دارد و   یاحمد   یار ی هش  شود که درواقع به حضور زنده م  هم لقب حضرت رسول است و هم هرکس   «احمد»

  خداوند.   عن ینهان است و لطف دارد به ما  نۀی که او گنج  دیگو م

اش را کننده اش را، دم زنده کننده زنده   ر یش  خواهد  و م  میبخور  ر یو ش  میبشو  داریاز خواب ب  مالد ما را م   دماغ 

  .میبشو داریب دیبا شود، نم میاگر در ذهن باش ما بدمد ول به

تو نشان   مطمئن باش که او به   دییجو که، شما به جان م که، هر فضل   که، هر بخشش  که هر کرامت  دیگو م  و

  . دنبالش هست داده که

  است.ما نشان داده   او به  می آن برس  به  میتوان ما م   د،یآ که به ذهن ما م  یز یاست که هرچمهم    لی مطلب خ  نیا

ا  دیگو م  ها  ها، چقدر بت ظهور خداوند در انسان   ریعبارت دبه  ا ی  یاحمد   یار ی هش  ای حضرت رسول    نیکه 

  شدند.  »ی گوْ رب  ای « گردند ها اآلن دنبال خداوند مشست تا انسان 

  دند یفهم  ییاعده   یاند،  که حضرت رسول شسته   ییهابت  دیگو ها شسته شده از جمله ماز بت   ل یخ  عنی

   ها را که از سنگ و چوب ساخته بودند شستند ولباشند. البته بت   دنبال خداپرست   پرستبت  یجا به   دیکه با

  . میپرست را م  مان ذهنو من  هاهمانیدگ  ریذهن. ما اآلن د به دیپر

  . یپرست بودبت حضرت احمد اگر نبود، تو هم مثل اجدادت   ای یار ی هش نیکوشش ا دیگو م

  :میاآورده جا ن یرا هم ا تیب نیو ا 

  از بهرِ نان  میجانِ جانِ جاِن جان، ما نآمد یا
رجِهسلطان ساق ییگدارو ب ن، در بزما یم  

  )٩شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

. «جانِ جانِ جانِ جان»  میاز جنس خودش هست   و ما درواقع   میاخدمت خداوند، در بارگاه او نشسته   در  اآلن   عنی

  قدر ن ی. بلند شو امیاامده ینان ن  ا یو     دگیهمان   ی.برامیاز جنس او هست   میواقعاً جان خالص هست   عنی  میهست

به گدا  ییروگدا را  پ  هاهمانیدگ   ریاس  و  ن نما  در ذهن   عنینزن.    یینکن. خودت    ش ینشو، مطمئن باش که 

  . یاخداوند نشسته 

را، بخششش   که کراماتش  خواهد او م  دنبال او. ول  ای  میگرد که ما دنبال پوست م  ندیلحظه بب  نیا  خواهد م

  . یاور ی را باال ن ذهنما بدهد مواظب باش من  را، فضلش را به 
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  سرت وارست از سجدۀ صنَم نیا
  حق او را بر اُمم بدان تا

  ) ٣۶٨ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ی رستن بو نی شُِر ا ،ییبو گر 
  ی بتِ باطن همت بِرهانَد او  کز 

  ) ٣۶٩ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  از بتان  دیسرت را چون رهان مر 
  بِدان قوت، تو دل را وارهان  هم

  ) ٣٧٠ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

ب  نیا م   ت یسه  ا  دیگو مهم است.  بت ره  نیکه  به  از سجده کردن  آن دهیسرت  اآلن  ما  پرست بت   ر یطور د. 

ا  م ییبو  جا ن یا  میبذار  یز یچ  ی مثال    م یکه بردار  میندار  ن ییپا  یار ی هش  رید  قدرن ی. امیستین بت من    نیکه 

  . میندار  خارج  بت  پرستم، است م

  خواهند  م ذهن  یها از من   ای   خواهند نجات م  زنند دست م  روند و م  پرستند  ها را ممان  ها لیکه خ   گرچه

ن  شانیبرا کنند.  کردن    از ی دعا  دعا  فعاالنه من   عنیدارند.    ییاعده    یبه  هنگامه   ذهنخودشان  برپا    را،  را 

  . آورند را باال م ذهنچون من  کنند، محروم م یدلحظه از بخشش خداون نیاند و خودشان را عمال در اکرده 

 شان ی گرفتار  نیکه ا  کنند . آن موقع فکر ممیشل بره  ن یما از ا  دیدعا کن   د، یدعا کن   ند یگو م  رانیبه د  بعد

اند، حل  داده   یاد یقدرت ز  هابت  نیا  ها که در مرکزشان به بت  یسر ی آوردن به    پناه  ای   کنند ها حل مرا مان 

  . کنند م

  سرت وارست از سجدۀ صنَم نیا
  حق او را بر اُمم بدان تا

  ) ٣۶٨ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  فقط شر بن. بزن خواه که حرف نزن. اگر حرف م  دیگو . ممیاده یره  پرستاز بت یاد یما مقدار ز  عنی

تا حاال    دنیفقط شر بو. اگر شِر ره  »،یرستن بو   نی «شُرِ ا  ، حرف بزن  ،ییبو  خواه اگر م  »،ییبو  «گر

  تو را.  رهاند هم او م  ذهنمن  عنیاز بت باطن  ، را بن

که سرت را از    با آن قوت   ی ار ی از بتان»، با آن هش  دی«مر سرت را چون رهان  »،یبت باطن همت برهاند او  «کز

  تو با آن قوت دلت را هم وارهان.   د،یآ م  ییقوت از فضاگشا نیتو با آن قوت، ا د،یآن بتان برهان
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بت باطن    ریاس  ول  م،یستیپرست نبت   یطورکه ما اآلن آن   زهایچ   نیا  دنیشدن و فهم   اری هش  نیا  ،ی آزاد  نیا

حضور    ین قوتِ فضا با هما  م،یاگر فضا را باز کن   م،یهست  هاهمانیدگ   ریاس  م، یهست  مان ذهنمن   ریاس  م، یهست

  . میاز بت باطن بره  میتوان م

   از آن برتافت  ن،ی ز شُِر د سر 
   افتیمفتش  راثِی پدر، م  کز 

  ) ٣٧١ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  چه داند قدرِ مال؟  راثی م مردِ
  زال  افتیجان کنْد، مجان  رستم

  ) ٣٧٢ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  بجوشد رحمتم انم،یبر  چون
  خروشنده بنوشد نعمتم  آن

  ) ٣٧٣ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

 ی ز یام، چبارها خدمتتان عرض کرده   م،یکن و شرش را نم  میابرتافته   اصل   نیما سر از د  کهنیکه علت ا  دیگو م

  : میکن  ییفضاگشا میتوان است که م نیا میقدرش را بدان دیکه ما اآلن با

  حق گسترد بهر ما بِساط  حم
  انبساط  قیاز طر  د ییبو که

  ) ٢۶٧٠ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

با خداوند و مرتب فضا    میبشو   ی  ای  یزدیبه خرد ا  میکن   دایاصطالح دست پبه  میتوانلحظه م  نیانبساط در ا  با

  . میر ینگ یجد دهد را که ذهن نشان م  یز یو آن چ  میباز کن 

  به ما داده. درست است؟   که زندگ   شر کردن از آن امان  عن ی  ییرو آوردن، فضاگشا  نیبه د  عنی   ییفضاگشا

چرا    کند؟ چرا شر نم  کند،  کند و منقبض بشود، شر نم  ی لحظه، فضابند   نیدر ا  یی فضاگشا  یجا به    کس  اگر

  مال ما هم باشد.  کند، که تمام کائنات را اداره م  یبه خرد  م یکن دایدست پ م، یکن را نم   نیما شُر ا

را    هان یچرا ما شُر ا  دهد، تمام امور ما را نظم م  کند،  بدن ما را سالم م  کند، ما را حل م  یها ی گرفتار  اول

  د ی توجه کن   ول  م»، یافتیاز خداوند «مفتش    عن ی. از پدر  میآورد  ر یگ   مجان  کهنیا  ی برا  دیگو دارد م   م؟یکن نم

  ن یکند که ا  یی شناسا  تواند صورت درآمده که م  نیدر انسان به ا  یار ی تا هش  دهیها زحمت کش سال   که زندگ 

 پوست است و سطح  هاهمانیدگ را رها کند و به مغز زنده شود.  هان یاست، ا  
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  خواهد  او م   م؟یدرش را بدانق  دینبا  م،یاز خداوند گرفت    موهبت را ما مجان   نیلطف و ا  نیاستعداد و ا  نیما ا  ایآ

  .  میکه بدان

  ده یزحمت نکش   ده،یکه از پدرش به او پول رس  ی نه؟ پسر  داند، قدر مال را نم    راثیکه مرد م  دیگو م   زند م  مثال

  پول.  نیا یبرا ده یزحمت کش  لیپدرش خ  که حالدر  کند، تلف م کند،  خرج م برد م

  رود م   زند، م  لیمثال را موالنا خ  نیمثال، رستم اگر مرد باشد، ا  ای  شود، زال مشهور م   کند، جان م  رستم

مثال    نیا  داند، نه، نم  داند؟ زال، همسرش قدرش را م  ایآ  ول   آورد پول درم  کند، سخت کار م   لی خ  رونیب

  .زند را هم م 

برا  نیبنابرا  پس آن برا  ی حاال آن مثال چقدر  مثال   دنیفهم   یشما وارد است،  فقط    ست، یها مهم ن است، آن 

و    دیاز آن استفاده کن   دیتوان و شما فورًا م  دهیما خداوند خواب  یفکرها   نیا  ریز  کهنیشما قدر ا  ایکه آ  دیبفهم

  . دیگو را م نیدارد ا د؟یهست  نیبه ا داریب ا یآ ت،هس ی ناشر  نیو ا دیکن استفاده م تان ذهناز من  دیاآلن دار

  ف ی لط د،یبن  هاهمانیدگ  ی به اصطالح برا ۀیشما، نه گر خواهم من م  دیگو بجوشد رحمتم»، م انمیبر «چون

ذهن شما    نیغلظت ا  نیا  د، یتر بنبه ذهن، فکرتان را آهسته   دیتر بروکم   د،یبشو  ف یشما لط  کهن ی. همدیبشو

  . دینیب م  را. شما نور من  جوشد ن مرحمت م د،یبشو ترف یبشود، لط ترق یرق

   . «آن خروشنده بنوشد نعمتم»، نعمت خداوند نور است، زندگ نوشد رحمت من را م  خروشدم  که آن کس  و

  به آن نظم بدهد.    تواند است که تمام امور ما را هم م  است، عشق است و البته خرد زندگ   سببی ب  یاست، شاد 

  .  میکن استفاده م جسم   یار ی هش از کهن یا یبرا  ست،یموفق ن رونی ما در ب  یکارها  کهنیا علت

  هم مهم است:  تیدو ب نیا

  مش ینخواهم داد، خود ننما گر 
  مش یدل، بشاکردم بسته چونْش
  ) ٣٧۴ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  هاست هیموقوفِ آن خوش گر  رحمتم
  رحمت، موج خاست از بحِر ست،یگر  چون

  ) ٣٧۵ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

شما که اآلن به    نیهم  دادم، بدهم، اصال به شما نشان نم  خواستم اگر نم  دیگو . خداوند مدیگو به ما م   دارد

را، اآلن شما     به خرد زندگ  افتنیرا، دست    سببی ب  یبه شما نشان داده حضور را، شاد   د،یکن موالنا گوش م
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. «گر  داد را به شما نشان نم  هان یکند، اصال ا  دهتماماً به خودش زن  خواست اگر نم  د،یشو خالق م   دینیب م

  .مش» ینخواهم داد، خود ننما

دل شدن ما قضا بوده، قرار  بسته   ن یباز کنم، ا  خواهمدلتان را باز کنم، م   توانم دل کردم، مشما را بسته   وقت

   انقباض است، رسم زندگ  ، که رسم زندگ  می فکر کرد  م،ی ادامه داد  دلدل بشود. ما به بسته بسته   قدرن یانبود که  

  است، انبساط شر کردن است.  یانبساط است. اصال انقباض ناشر

را عدم م  خوشِ  یهاه یبه گر  رحمت من بستگ  دیگو م هر دفعه که مرکز  را    د،یکن شما دارد. شما  مقاومت 

  هرچه مقاومت   د،یشو م  ترف ی شما لط  شود،تر ممقاومت هرچه کم  دینگاه کن   د،ی کن کم م  ای  دیکن متوقف م

تر بیش   را، نور را    زندگ  دیدار  د، یکن م  هی گر  دیدار  د،یشو م  ترف ی . هرچه لطدیشو تر مشما سفت   شود، م تر  بیش

  تواضع:  عن یکردن  هیکردن را، گر  هیکردن. گر انیب  به معن عن یکردن   هیگر د؟یکن . توجه مدیکن پخش م

  و اضطرار    خضوع و بندگ  جز 
  حضرت ندارد اعتبار نیا اندر
  ) ١٣٢٣ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

کردن است، در بارگاه    هیگر  هان یاضطرار، اقرار به عجزمان، ا  ، بندگ  م،ی تسل  ستم،یکه من ن  ،فروتن   خضوع،

  ارزش ندارد.  رید ز یچچ یخداوند ه

  :میارا بارها خوانده  تیسه ب نیا و

  جوان  یتَن ا نیمهمانخانه ا  هست
  دوان  دینو آ فِیض  صباح هر 

  ) ٣۶۴۴ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  اندر گردنم مانْد   نیمو ک  نیه
  هم اکنون باز پرد در عدَم  که

  ) ٣۶۴۵ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  وش بیاز جهانِ غَ دیآ هرچه
     او را دار خَوش ست، فیدلت ض در

  ) ٣۶۴۶ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

مهمان  فیض :  
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ا ی  فیض  در فارس   ف یض   معن   به  مهمان است. م خانه است، مسافرخانه  تن ما، ذهن ما، مهمان   نیکه ا  د یگو

 ن یا  دهد، را به شما نشان م  ت یوضع  ی خداوند،    ای  زندگ   عنی.  دیآ مهمان م   ی است، هتل است، هرلحظه  

ا   غامیپ  ی از  ر  د؟ی ریگ م   . کدیر یب  غامیپ  دی با  نیدارد،  نکن  د، یباز کن   افضا  بودیمقاومت  اگر    ن یا  دیی. 

را   غامشیپ  رود، م  گردد ماند در گردن من، دوباره برم نیا  د،یمقاومت کن  ست، یچ ن یاست، ا   مشل تیوضع

  . میریگ را نم زندگ  ی هاغام یبه شما بدهد و ما پ  تواند نم

من    ای است،    یر یفکر خ  نیا   کند، م   دایفکر قوت پ  نیکار را بنم، و ا  نیکه من پا شوم ا  افتد به فکر شما م   اگر

فکرش آمد و   ول  د،یامانات ندار  د،یندار  مال  ییتوانا  چیکاره بشوم و اآلن هم هدرس بخوانم، فالن   توانم م

 یی رایرا احترام بذار، پذ  نیور آمده، ااست که از آن   غام یپ  ی  نیا  شود، م  تری قو  فکر دارد ه  نیا  دینیب م

  :داد نشان نمبدهد به تو  خواست کن، برو دنبالش. چون اگر نم

  مش ینخواهم داد خود ننما گر 
  مش یدل بشاکردم بسته چونش
  ) ٣٧۴ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

زندگ دهد که امانات خودش را به شما نشان م  دید  دیخواه  د،یقدم اول را بردار  شما   .  راه را باز م  کند  .

  . مش»یدرست است؟ «گر نخواهم داد خود ننما

است    ن یا  غامیپ   ی  ای کن،    ییرایدر دلت مهمان است، خوب پذ  د، یای ب  وش»ب یهرچه از جهان «غ  نیبنابرا  پس

  .  ری را ب  غامش ینشو، مقاومت نکن، فضا را باز کن، پ  به شما نشان بدهد، عصبان   د،یدار   دگیهمان   یکه شما  

چجور   احترام ب  یکردن  مهمان  شما  ب  د،ی ن یبنش  دیی بفرما  د،یآمد  خوش  د،یای است؟  خدمتتان،   اورمیشربت 

  تان است.گرسنه 

 دیآ مهمان م   کهنیرا به شما بدهد، نه ا  غامشیتا پ  دی کن  ییرایاز آن پذ  دیفضا را باز کن  د،یآ فکر م   ی  وقت

که مهمان،    دیآ نظر نمبه  کهن یا  یچرا؟ برا  ،یی ایب  خواهم نم  ،یچه آمد   یبرو برا  دیی گو م د،یکوب شما در را م

  .د . ذهنتان دوست نداردیاست که شما دوست دار مهمان

  قسمت است: نیا تری که ت ۀیآ نیاز ا تیچند ب  دیاجازه بده و

  کنتُم   نَمایو هو معکم اَ رِیتفس

  ) ١۵٠٩ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  که 
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وم اَ  «هعکمنْتُم»   نَمایک  

  ...» دیاوست با شما، هرجا که باش «و

  ) ۴ ۀی)، آ۵٧(د یسورۀ حد م،ی(قرآن کر

  جه ینت  ها ت یب  نیاز ا  عن ی  م،یریب  جه یما نت  تیب  ن یتا از ا  تان یخداوند با شماست را بخوانم برا  د،یهرجا برو  عنی

ت یبه هر وضع   م، یکه واقعًا ما خود او هست  میریب  که م او دارد م  م، یافت او اآلن دارد نگاه م کند . و خودش    کند

  اوست. د، یستیو شما ن کند عمل م کند، خودش فکر م  یبرا

  را انجام دهد.   شیاو کارها دی بذار د،یبشو میتمام وجود شما اوست، پس تسل اگر

  :پس

وم اَ  «هعکمنْتُم»   نَمایک  

  ...» دیاوست با شما، هرجا که باش «و

  ) ۴ ۀی)، آ۵٧(د یسورۀ حد م،ی(قرآن کر

  قسمت است:  نیا تریت

  د»، یاوست با شما هرجا که باش «و

  :و

  م یما به قصه آمد ر ید بارِ
  م؟یشد از آن قصه برون، خود ک  ما

  ) ١۵٠٩ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  آن زندانِ اوست م،ییبه جهل آ گر 
  اوست  وانِیآن ا م،ییبه علم آ ور

  ) ١۵١٠ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  مییمستانِ و م،ییبه خواب آ ور
  مییبه دستانِ و ،یداری به ب ور

  ) ١۵١١ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  .  کند او دارد م د،یآ م  شیما پ  یکه برا ییهاتی تمام وضع  ذهندر من  که حت   دیگو که دارد م  دینیب م
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م  همهن یا  چرا سرمان  و هش  کهن یا  یبرا  د؟یآ  بال  م   ارانه یدانسته  غلط  راه  امیرو ما  درست    نی.  را  اول  قدم 

بردارم،   ام ذهنعقل من  ییو راهنما   یسازکنم و دست از سبب   ییمن فضاگشا  دییگو  . شما اآلن نممیدار برنم

  د، یکن خودتان م  یراهنما  د، یکن خودتان م ووز»را «قال ذهنذهن و عقل من  یساز را، سبب  نیا دییگو شما نم

  خودمان است.   ریتقص  میشو نم دار یاگر ما ب عن یکم کند.  تواند خداوند نم  نیا

ما را   ن،یاز جمع و اثرات قر دیشما اثر بذارد، تقل یرو ن یقر دیاجازه بده دینبا د،ی کن تیاز جمع تبع  د ینبا شما

  .  کند م در ذهن زندان 

  م یما به قصه آمد ر ید بارِ
  م؟یشد از آن قصه برون، خود ک  ما

  ) ١۵٠٩ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

که من چه    میشو خودمان آگاه م  به معرکۀ زندگ  م،یکن به خودمان نگاه م  میدار  درواقع  ما اآلن،  ریبار د  عنی

ماست که من گذشتۀ خودم را قصۀ خودم    قصۀ   نیا  کنم، لحظه چار م   نیام، در اهستم، چه کار کرده   کس

  دارم؟  برم  یقدم را ن  نیاول   کنم؟ لحظه را من درست عمل م  نیا  ایهستم. آ  لحظه از جنس زندگ  نیکردم. در ا

  کنم؟  م  ییفضاگشا

  شه یهم. میبود نفوذ زندگ ری در ز شهیهم عنی مینبود رونی از قصه ب م،ینبود رونیما اصال از قصه ب دیگو م اآلن

موجود جدا از    یما    م یکن. ما فکر م میبود  ی رید  یذهناً، جا   میدر قصه نبود  دی او ما را اداره کرده. ما شا

.  ست ین  یامسئله   چیه  نندی مردم نب   ند،یب او هم که نم   م یکن اآلن م  خواهد که دلمان م  یو هر کار   میهست  زندگ

  .گذارد مما اثر   یرو  م یکن م هر عمل  ،ی هر فکر که درحال

  رون یقصه ب  نیموقع از ا  چی ه  دیگو . م شود چه م  م،ی از خودمان که چار کن  میآگاه هست  عن ی  م»یآمد  «قصه

به زندان او. پس ذهن و جهل او   میافت م  م ییای اگر به جهل ب  دیگو . م دیگو م  حیتوض  یطور ن یو دارد ا  مینبود

  . میبشو داریب دیپس با رون؟یب م ییای از زندان ب میخواه م  ای. آمیزندانو در  م یکنزندان اوست. به او تماشا م 

آ  «ور   وان یا  م،یکن  دایپ  به خرد او دسترس  م،یکن  دایپ  به علم او دسترس  م،یفضا را باز کن  عن ی  م»ییبه علم 

علم    ست،ین  یعلم، علم کتاب  نی. ام ینیب را درست م  زی چهمه   م،یکن او جهان را تماشا م  وانی ما از ا  اوست. ه

  شده است.  گشوده یفضا 

در دستان   صورتایندربه ذهن    میبشو  داری. اگر بمیشومست او م   م،یاگر به خواب عشق برو  م»ییبه خواب آ  «ور

  به هپروت او.  میرفت  م، یبه افسانۀ او معتقد شد ای می سلطۀ او هست  ریدر ز ای . دوباره میاو هست
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  میایابِر پر زَرقِ و  م،ییبر  ور
  م یایآن زمان برقِ و م،یبخند ور

  ) ١۵١٢ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  به خشم و جنگ، عکسِ قهِر اوست  ور
  به صلح و عذر، عکسِ مهِر اوست  ور

  ) ١۵١٣ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  چ؟یپ چیاندر جهانِ پ میاکه ما
  چ یهچی، او خود چه دارد؟ هاَلف چون

  ) ١۵١۴ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  است.  شوه و شوکت درخشندگ : به صورت زرق و برق به معن َزرق

منتها ما    آورد،  م شیاو پ  د،یآ م   شی ما پ یکه برا  ییزهایچ   نیفقط، لخت. ا  میهست یار ی هش  ی ما   دیکن  توجه

که مطابق    م یداشته باش   ییهاانتخاب   میتوان . مم یکن بد انتخاب م  م، یانتخاب دار  ییلحظه توانا  نیخودمان در ا

  باشد.  انتخاب زندگ 

  م یتوان . م میآفل را در مرکزمان نگذار  زیچ   م یتوان . ممیقضاوت نکن   م یتوان م  م،یمقاومت نکن  میتوان مآال م    عنی 

  . میبردار ییلحظه با فضاگشا نیقدم اول را در ا میتوان . ممیفتین یبه زمان مجاز 

.  میپرشوه او هست  م،یابر پررونق او هست  م،یکن  هیاگر گر  دیگو . مدیریجالل و شوه ب  دیتوان و برق» را م  «زرق

  . زند . برق همان است که در رعد و برق ممیبرق او هست  صورت ایندر  میشاد بشو م،یاگر بخند

ب  اگر عذرخواه  نیا  صورت ایندر در ذهن،    میی ای اگر به خشم و جنگ  او هست.   م ییبو  م، یکن    انعکاس قهر 

انعکاس    صورتایندر   م،ییا یبه صلح و عذر ب  م،یکن  دایآرامش پ  م،یو فضا را باز کن   میگناه کرد  م،یشد  دهیهمان 

  مهر او هست. 

ندارد. اگر    زیچچ یالف لخت است، از خودش ه   یمثل  فقط    چ،یپدرچ یجهان پ  نی در ا  میما چه هست   دیگو م

از او   شود نم   م،یخودش هست  میو هرجا که هست  میکه ما خودش هست  دیکن است، اگر شما فکر م  یطورنیا

او در    می بذار  م،ی. فضا را باز کنمینشو  ا از او جد  مان ذهن   ی هات یذهنمان و فعال  لۀیوسپس عمداً به   م یجدا بشو

  مرکز ما باشد، او عمل کند. 

  است.  شوه و شوکت و شوکت و درخشندگ   زرق و برق، به معن به معن  زرق
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  : ۴٣ ۀی قرآن است. سورۀ نجم آ ۀ یهم آ نیا اند، یگر و م خنداند و اوست که م 

نَّهاو»  «.باكَ وحضا وه  

  گرياند.» خنداند و م اوست كه م  «و

  ) ۴٣ ۀی)، آ۵٣سورۀ نجم( م،ی(قرآن کر

م  وکعم وعنیه  ستن نیبا توست در اج  
  هم در طلب او را جو ییجوکه تو م آنگه

  ) ٢١٧٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

 د یکن لحظه شما فضا را باز م  ن یدر ا  عن یجستن او با ماست.    ن یاست که در ا  نیا  اش «هو معکم» معن  دیگو م

  ن ی هم   ی. برادیکن م  دایرا پ  وید  د،ی. فضا را ببنددیکنم   دایاو را پ  د،یفضا را باز کن  د،یکن وجو ماو را جست 

 جو واو را جست   میدر طلب او را بِجو. اگر بخواه  ،ییجو م  کهلحظه    نیا  عنی  »ییجو «آنگه که تو م  دیگو م

  . میفضا را باز کن دیبا م،ی کن

کردن   متقاعد   یبرا  اتیاب  نی جلو، تمام ا  دیبرو  دیکن  ییلحظه فضاگشابهکه شما لحظه   شود م  نیا  جهینت  پس

  . دیو مقاومت عمل نکن زهیخشم و قهر و ست   یهازه ی. براساس انگد ینکن یشماست که فضابند 

  ز ماست  آن ن ر،یت میگر بپران 
  خداست راندازشیکمان و ت ما

  ) ۶١۶ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

او هست.    رانداز یو ت   م ی. ما کمان هستستیآن از ما ن  میو عمل کن   می. اگر فکر کن میخوان را م  نیهر جلسه ا  باً یتقر

نم از خودش حرکت  کند، کمان حرکت  با  کمان    م ی تسل  دیبا  میبشو  میهرلحظه کمان بخواه  دیندارد، پس ما 

در  میبشو «که  مردگان   می تسل.  ه  میدر تسل  م»،یما چون  مرده  اگر کس میست مثل   .  ذهنبشود من   میتسل اش 

  ما.   قیاز طر کند و فکر م  کندمرده. آن موقع او عمل م  ی حرف بزند، مثل  تواند نم

  میکر  یندارم، ا یز یالف چ چون
  م یتر از چشم مدلتنگ دل  جز 

  ) ٢٣٢٩ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

نظر است، چشمش هم اندازۀ  تنگ   لیکه خ  میدار  ذهنمن   یفعال    ول  میندار  یز یکه چ  میمثل الف هست  ما

  . ندیب کوچ را م  یزها یاست. کوچولوست، فقط چ میچشم م 
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را که به    زیهمه چ  نی. امیداشته باش  ی زیچ   ستیو الزم هم ن  می ندار  یز یکه ذاتاً ما چ  دیتوجه کن  دیپس شما با 

ما را از الف بودن،   دگ ی. هر همانکند و ما را از ذاتمان جدا م کند فقط دل ما را تنگ م  م،یاخودمان چسبانده 

  .کند ندارد جدا م  یز یکه چ

  بِه سازد مرا چ،یندارم ه خود
  صد عنا  نیز وهم دارم است ا که

  ) ٢٣٣۴ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  : رنج عنا

  

شدم به چه درد   ده یکه من همان ییزهایچ  نی. پس ادیندار زیچچ یمثل الف ه   دیرنج، درد. شما اگر بدان  عن ی عنا 

خوب است. هرچه به    اریحالش بس   خداگونگ  مان، عنوان الف، لخت، ذات اصل به   میدان ما م  خورد؟  من م

  . کندتر محالش را خراب  دگ یعنوان همان به شود آن اضافه م 

خدا   کهن ی. شما مثل ادیآ نظر مآن موقع وهم داشتن به  د،یآ من م  یمرکزتان،    دیآ م  دگیهمان  موقع وقت   آن

  داشته باشد.  تواند نم یز یچچیالف لخت ه  د،یرا دار  زیآن چ د،یرا دار زیچ   نیا د،یرا دار

. اگر  رمیب  زندگ   خواهمرا دارم و از آن م   نیمن ا  دیبو  یز یچ  یبه    دی. نچسبدیکه بود   دیباش  طورن یهم  پس

  خواب است. نیا دیوهم برو نیبه ا

(مثلث تغییر    ٣[شلذهن از وهم داشتن است.    یهزار تا درد را دارند. تمام دردها   نیمردم در خواب وهم ا  پس

  اول:  تی دو ب نیبه ا م یت آمدصحب همهن یاآلن با ا رید دیدان ، خب شما مبا مرکز همانیده)]

  
  (مثلث تغییر با مرکز همانیده)  ٣شل

  
  (مثلث تغییر با مرکز عدم) ۴شل
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  (مثلث همانش)  ۵شل 

  
  (مثلث واهمانش)  ۶شل 

  
  ها) (مثلث ستایش با مرکز همانیدگ  ٧شل 

  
  (مثلث ستایش با مرکز عدم)  ٨شل 

  
  ذهن) (افسانه من  ٩شل 

  
  (حقیقت وجودی انسان)  ١٠شل 
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  (مثلث عدم بلوغ معنوی)  ١١شل 

  
  (مثلث بلوغ معنوی)  ١٢شل 

  
  ذهن) (شش محور اساس زندگ با افسانه من  ١٣شل 

  
  (شش محور اساس زندگ با حقیقت وجودی انسان) ١۴شل 

  
  شو داریرفت شب، ب   نیشو، ه داریشو، ب داریب

  شو  زاریهم ب  شیشو وز خو زار یشو، ب زاریب
  

   وسف ی  فروشدنک م احمق  یمصِر ما  در
  بازار شو یِسو نکیمرا، ا یدارنم  باور

  ) ٢١٣٣شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  ل یو تبد  رییتغ ن یتا ا فضا را باز کن  ، مرکز را عدم کن  دی با (مثلث تغییر با مرکز عدم)]   ۴[شلشدن  دار یب یبرا 

طور  به   مدت  دیکار با  نیا  ی. براردیاست، صورت ب  به زندگ  یداریاز حالت خواب به حالت ب  لیکه درواقع تبد
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.  دیو متعهد باش  دیدوباره فضا را باز کن   د،یمرکزتان جسم شد، دوباره عدم کن  دیدی . ددیمداوم مرکز را عدم کن

مرکزم جسم    دیلغز  میاست که مرکزم عدم بشود، اگر پا  ن یلحظه در ا  نیمن حواسم دائماً در ا  عن یمتعهد شدن  

  .کنم شد، دوباره عدمش م 

  م یرا داشت   یزد یمن است که کرم ا  ی داری. پس حالت بدارمیاست که هرموقع مرکزم عدم است، آن لحظه ب  معلوم

 نی. ام یکن را، شوه او را اظهار م  زندگ   یرو یع نمرکزمان عدم است ما درواق  . وقتکند جذب م   میخواند م

  درست است. 

ها دوباره  شل نیچه. ا عنیرفتن خواب  ریکه اآلن د دیدان اما شما م (مثلث تغییر با مرکز همانیده)] ٣[شل

  ی زها ی ما چ  کهن یا  عن یرفتن    . خواب دیآ م  شی به خواب ذهن، چه پ  م یرو ما به خواب م   که وقت  دهند نشان م 

گذشته و    م،یکن م  دایپ  ی ما زمان مجاز  بیترت   نیو به ا  دمان ید  نک ی ها بشوند عمرکزمان و آن  میآفل را بذار

  . میقصه هست  ی می کن است و فکر م  یاست، زمان مجاز  یجزو مجاز  ندهیآ

  خواهد  م   ندهی که در آ  قصۀ ناراض  ی به ثمر برسد.    توانسته نم  ذهنمن   کهن یا  یبرا   دهیقصه به ثمر نرس   نیا 

   ذهن هم هست که هرکس   یساز جزو سبب   نی و هم  کندم   جادیرا ا  ندهیاست که آ  یاگذشته   نیبه ثمر برسد، بنابرا

که از فکر درست شده و اسمش    یموجود  چونم ه  ی به ثمر برسد.    خواهد م  ندهیاست که در آ  یاقصه   ی

  قضاوت است.  ی مقاومت است،   یدارد،   تیا خاصاست دوت ذهنمن 

  دهد، که ذهن نشان م   ی زیبد. اگر آن چ   ا یلحظه خوب است    نیکه ا  دیگو است دارد م  ذهنکه جزو من   قضاوت 

 م  ادتری را ز  هاهمانیدگ  خوب است، اگر کم م  نیا  صورتایندر  کند ،عنی بد است و مقاومت هم    کند  که ن یا  

  . خواهم م  یزیچ  ی دهد که ذهن نشان م  یز یمن درواقع از آن چ

که   یزیاز چ  شهی. من همستین  خنث ست، ین هیالسومن عل یبرا دهد که ذهن نشان م  یز یآن چ عن ی مقاومت

و    خواهم م  ی زیچ   کهنیعنوان خوب و بد و ابه   ستمیس  نیا  دیبا  نیو بنابرا  خواهمم   یز یچ  دهد ذهن نشان م 

  .روم م  شیپ کنم قضاوت م  میها شدگ ذهن و شرط  یسازباشم و برطبق سبب  توانم نم  در مقابلش خنث 

ساخته شده و قضاوت و مقاومت    دهیاست. از فکر همان   ی است که در زمان مجاز   ذهنمن   یدرواقع ابتدا  نیا 

  و درواقع خواب ذهن هم هست.  کند م

  رش یپذ  میشدن، تسل  میبا تسل  میکن مرکز را عدم م  می، گفت(مثلث واهمانش)]  ۶[شل  میشو  داریب  میاگر بخواه 

حالت    نیکه در ا  مینیب . مکند لحظه است قبل از قضاوت و رفتن به ذهن که مرکز را دوباره عدم م   نیاتفاق ا

  . ستمین واقعاً من  ذهنمن  نیکه ا میبر م  یما به اشتباهمان پ شود مرکز عدم م  وقت
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  م یو مرکز را عدم نگه داشت  م یو آن را انکار کرد  ستم ین   ذهنمن من  طور واقعکه واقعاً، به   میموقع حس کرد  هر

لحظه، بله گفتن   نیبه اتفاق ا میگو و بله م کنم هستم و اآلن اَلَست را اقرار م که من از جنس زندگ میدیو فهم 

لحظه درواقع    نیاتفاق ا  رفتنیلحظه را. پذ  نیاتفاق ا  دیری پذ شما م   که   لحظه عدم مقاومت هم هست  نیبه اتفاق ا

  کنم  فضا را باز م  لحظه را عوض کنم ول  نیا  تیهنوز وضع  خواهم من م   عنی  رفتنی. پذستیموافقت با آن ن

  نشان شر و صبر خودش را به ما  که    نمیب استفاده کنم با مرکز عدم. م  در اطرافش که بتوانم از خرد زندگ

  (مثلث واهمانش)]  ۶[شل . دهد م

درواقع    شر ا  کهنی ا  عن یگفتم  در  ذهن  نیمن  من  همانش)]  ۵[شل    مخمصۀ  د  (مثلث  برحسب    دنیو 

 ان دارد که با مرکز عدم هم بب  هاهمانیدگل  .نمیامنیپس بنابرا  (مثلث واهمانش)]  ۶[ش    از خداوند کم

م  رم،یب ر م   توانممرکزم را عدم کنم. من ش و متوجه م   نیخاطر ابه  کنم ر  شومهمراه    زیهم با پره  یکه هر ش

  چقدر مهم است.   زیام نشان بدهم که پرهنوشته  جانیرا در ا  زیاست. من دو بار پره

   ول  د،یآ خوششان نم  ادیز  زیمردم از پره  کهن یا  یبرا  م یده کشش نم  ل یخ  ول  می کن اوقات صحبت م  گاه

  ی ساز از سبب   زیکه پره  مید یفهم   م، یکرد  دیآن را دوباره ق  با کلمۀ «احتما» امروز که ما  طورن یهم   زیبدون پره

  .  میزنده بشو  به زندگ میانالزم است که ما بتو زها یچ  لی از خ  زیذهن الزم است. پره

فَکان» در مرکز من اآلن دارد کار  که «قضا و کن   دانمندارم. من م   یکار   ذهنعجلۀ من من با    کهن یا  عن ی  صبر

  . رمیپذ در من هست که من آن سرعت را م شدن دارد. سرعت عوض   سرعت ی نیو ا کند م

به    آورد مرا    دنیزود رس  یعجلۀ ذهن فورًا الو   ای. شتاب ذهن  کنم و من دخالت نم  شود کار انجام م   نیبنابرا

   تحمل ذهن که ک   ای  ستی. پس شتاب ذهن، صبر نبرد م   نیو صبر را از ب  (مثلث همانش)]  ۵[شل  مرکز من

  . درست است؟ ستیصبر ن  نیا شود، عوض م ک نیا شوم، آخر، پس چرا من عوض نم  شود م

  ی همه شعر  نیبا ا شودمرکزم عدم م  که وقت دانممن اآلن م (مثلث ستایش با مرکز عدم)] ٨[شل  طورن یهم

  و جذبۀ آن، کشش آن برقرار است.  ی زدیا تیکه عنا میخواند  که

که من خودش هستم، از جنس او هستم. پس اگر من مرکز را عدم نگه دارم، خودش خودش را    میدیفهم   اآلن

  از ذهن. کشد عقب م کهن یدرست مثل ا عنی. برد م کشد م

جهان. جذبه و   ی سوبشم به  رمیگ و من نم  کشد ، اآلن خودش، خودش را عقب مرفته بود ذهن  مدت   ی

مرکزت و   یگذار  خداوند را م   عنی  شیستا  (مثلث ستایش با مرکز عدم)]   ٨[شل  .  نیا  عن ی  ش یو ستا  ت یعنا
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  د ی شو م  دهیشما کش   واشیواشی که    نیب م   ها)](مثلث ستایش با مرکز همانیدگ   ٧[شل  ،یجسم بذار   ییآ نم

  .  (مثلث ستایش با مرکز عدم)] ٨[شل   زندگ  یسوبه

افسانۀ من   ی  نیا  پس باشد و    دهی مرکزش همان  کس   میگفت   ذهن)](افسانه من   ٩[شل  است.    ذهنهم که 

به  باشد،  برقرار  مقاومت  و  تبد  رود م  جیتدرقضاوت  و    زندگ   لیبه سمت  درد  و  و مسئله و دشمن  مانع  به 

  ی فکرها   نیا  ق یطر  ازو    اُفتد تماماً به تله م  جیتدربه   یار ی هش  م، یرا هم نشان داد  وها یدیکه در آن و  طورن یهم

  ن ی ا دیعوض بشود. با تواند نم  عنیاست  ذهنکه در جبر من   کند شخص حس م نیو ا شود م  یجار  دهیهمان 

  . دیبن شیبرا یکار  دیبا د،یکن حس را م   نیرا ادامه بدهد و اگر شما ابار و پردرد نکبت  زندگ

(مثلث ستایش    ٨[شل  عدم است  یاری . انبساط مالِ هشستی. انبساط را بلد نشود شخص دائماً منقبض م   نیا

  .با مرکز عدم)]

  ی را برا  یسازشده که ما سبب   جادیعلت ا  نی. به اذهن)](افسانه من   ٩[شل  است    ذهنافسانۀ من   نیپس ا 

  .م یشدن به خداوند ادامه دادبه زنده  یدر راه معنو طورنی و هم  به خوشبخت دنیرس

[شل  و  رساند  نم  ییجااست، ما را به  » دست آوردن است و «ظٓن افزوننوع به   ی ذهن که درواقع    ی ساز سبب

مرکز    و وقت  شود است که مرکز عدم م  نیانسان عبارت از ا  یوجود  قتیحق  نیا  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠

و امروز شعرش را    دارد خودش را نگه م  داریدر آن لحظه و ب  شود م  داریآدم ب  هات یب  نیطبق ا  شود، عدم م

  که گفت:  میخواند

  نهد از المان  ی قَدَم بر و حق،
  او ساکن شود از کن فَکان  آنگه

  ) ١٣٨١ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  ١٠[شل  شود فضا را باز کند، مرکز عدم م  ذهنشخص افسانۀ من   نیاگر ا  ذهن)](افسانه من   ٩[شل  عنی

و دم او، او را زنده    کند م  دایفَکان» او آرامش پبر مرکزش و با «کن    نهد و حق قدم م  (حقیقت وجودی انسان)]

  .کند م

  و: 

بپذ دم ری او جان دهدت رو ز نفخت  
  است نه موقوف علل  ون یفاو کن کارِ

  ) ١٣۴۴شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
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ب  وقت م  داریآدم  از کن   ستین   موقوف علل ذهن   رات ییتغ  ن یا  شود است متوجه  او    ونیفبله  است «کار 

  . دیفهم شوداندازه گرفت، نم  شود را با ذهن نم  نی. اشود بشو و م د یگو است»، او م  ونیفکن 

 رشیلحظه را با پذ  نیکه فضاگشاست، ا  آدم چو  هم   ی.  ردیصورت ب  لیتبد  نی ا  ، فضا را باز کن  دیبا  پس

به   . هرکسستی دار ینماد خوِب ب  سببی ب  یمعتقدند که شاد  ها لیخ  .دیآ م  سببیب  ی. شاد کند شروع م

  .کرده دایدست پ سببی ب یشاد

  زند  دست م ی زدیا نش یبه صنع و آفر که . هرکسشودم   نندهیکه انسان آفر  د ینیبذره بذرد، م   ی طور ن یهم

  : دیگو که م 

  صنع توأم در شر و صبر عاشق
  باشم چو گبر مصنوع ک عاشق
  ) ١٠٢تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  صنع خدا با فَر بود  عاشق
  مصنوع او کافر بود  عاشق

  ) ١٠٣ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

او هم ساخته   عن یمصنوع او    عاشق او که هر   ذهنمن   نیشدۀ  او کار  است، کافر است. عاشق صنع  لحظه در 

  . رود جلو م  یزد یبا فَر است، با فَرِ ا ندیآفر هم م شی که فکرها کند م

مرکز عدم است، انسان ارزش خودش را   وقت  (مثلث بلوغ معنوی)] ١٢[شل دهد دو تا مثلث هم نشان م نیا

که مرکزش جسم است، به   (مثلث عدم بلوغ معنوی)]  ١١[شل شل  ی. ارزش خودش را مثل آن  شناسد م

  . جسم کاهش نداده 

  (مثلث بلوغ معنوی)]   ١٢[شل  است  شیاند اواناست که انسان فر  ن یا  یدار یاز مشخصات بارز مرکز عدم و ب  ی

  .  خواهد همه م  یرا برا  و خوشبخت یخوب

درد بشند،    رید  ی هاآدم   خواهد  بشوند. نم   دار یهم ب  ر ید  یها آدم  خواهد دلش م   شود،  م  داریآدم ب   وقت

 داند و نم  زند به خودش لطمه م    در خواب و در حالت مست   که کس  ندیب خفته م   ها را زندگآن   کهن یا  یبرا

  .کند کار را م   نیکه دارد ا
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انسان  ی  دینیب م  موالنا آن  ماز  م  ندیب هاست که  درد  نم  کشد انسان  م  داند و  درد    ن یبنابرا  کشد، چرا 

  ن یمال خودش را در ا  کند، پخش م  دارد، خودش نگه نم  یاست، برا  شیاندکند. پس فراوان  داریب  خواهد م

  است. داند که خداوند از جنس فراوان . مندیب م  را فراوان  زندگ  شیاند . فراوانکند راه خرج م

[شل  و    ذهن)](شش محور اساس زندگ با افسانه من   ١٣[شل    میشناس را م   دو تا شش ضلع  نیا  طورن یهم

  .وجودی انسان)](شش محور اساس زندگ با حقیقت   ١۴

 م ی، فضاگشا هست (شش محور اساس زندگ با حقیقت وجودی انسان)]   ١۴[شل  که مرکز ما عدم است    وقت 

ا م  نیدر  الست  اقرار  جنس  میی گو م  م، یکن لحظه،  از  ا  م،یهست   زندگ   ما  اتفاق  به  بله گفتن    ا یلحظه    نیبا 

 با خداوند و «قضا و کن   میدار  بستان زندگپس بده  میشد  از جنس زندگ  م،یمرکزمان را عدم کرد  ،یی فضاگشا

و    می توکل دار  م،یکن م  ییما فضاگشا   آورد، وجود ماتفاقات را به  زندگ   کهنیا  ی. براکند م   کارفَکان» دارد  

  باشد. المنونب یکه ش ما را بِبرد. ر افتد اتفاقات بد نم 

از    کند شخص فکر م   نیکه ا  دینیب م   ذهن)]ور اساس زندگ با افسانه من (شش مح  ١٣[شل   یدر آن    ول

   ی . پس از  گذارد پا م   ریفَکان» را ز  قضاوت دارد، «قضا و کن   کند، پس الست را انکار م  جنس جسم است،

اافتد م  شیاتفاقات بد برا  مدت انعکاس     مدت  یدرد است و پس از    رونیدر ب  شهیهم   ده،یمرکز همان  نی. 

  .ستیبلد ن یی و فضاگشا میو تسل دیآ که سرش م ییبه بالها افتد م

انسان)]  ١۴[شل  ی  نیا  که درحال وجودی  حقیقت  با   زندگ  اساس محور  است،    (شش  عدم  مرکزش  که 

«اَنصتوا» را خواند  یی و فضاگشا  زند دست م  م یهرلحظه به تسل ساکت     که وقت  م یدیو فهم  میو امروز اشعار 

خودش منعکس بشود    یرو   ی اری و هش  گردد خودش برم  یرو   ی اریو هش   شود جنس ذهنمان عوض م   م،یشو م

  حضور است.   نیهم  نیا شود، قائم م  شخود  ی ذهن، رو انیو نرود به جر 

ما مرتب     خداگونگ  ت یخاص  نیا  ن،یبعدم   ن یعدم و ا  نی که ا  د ینیب م  د،یحال بمان  ن یدر ا   مدت  د یشما بتوان  اگر

برا  ترع یبشود، وس   ترع یخودش منعکس بشود، وس  یرو    وقت  تواند م به ذهن،   رید  رود نم   کهنی ا  یبشود. 

(شش محور   ١۴[شل نیدادم. پس بنابرا ننشا تانیمهم بودند برا لی خ  وهایدی. آن وستین انی محبوس آن جر

  اموش است. ذهنش خ  اساس زندگ با حقیقت وجودی انسان)]

  ت ی و باالخره نها  دییها را مرور بفرماآن   کنم . خواهش م میخواند  یاد یدرمورد خاموش کردن ذهن اشعار ز  امروز

 ١۴[شل  .  دیآ م   شیزنده بشود که «کرمنا و کوثر» است با مرکز عدم پ  د یخدا با  تی و ابد  تینهای انسان که به ب
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(شش محور اساس زندگ    ١٣[شل     ی  نیا  یبرا  ول   (شش محور اساس زندگ با حقیقت وجودی انسان)]

  . دیآ نم شیموقع پ  چیه  دارد، منگه  دهیکه مرکزش را همان ذهن)]با افسانه من 

  را:  تیدو ب نیا پس

  شو داریرفت شب، ب   نیشو، ه داریشو، ب داریب
  شو  زاریهم ب  شیشو وز خو زار یشو، ب زاریب

  
   وسف ی  فروشدنک م احمق  یمصر ما  در

  بازار شو یسو نکیمرا، ا یدارنم  باور
  ) ٢١٣٣شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

شو،    زاری«ب  ذهنشو»،شب رفته و از من   داریشو، ب  داریشو، ب  داری «ب  دیگو بار م  که موالنا سه  میدیما خوب فهم  

را    هاهمانیدگ و    دهد را م   تش ی خدائ  نکیکه انسان باشد ا   احمق   یدر جهان فرم،    طور ن یهم   وشو».    زاریب

  . ردیگ م  ند،یب م

هنگامۀ خودت را تماشا    ای. تو بکند باور نم   کسچیه  د یگو . مردیگ م  یچند تا سۀ تقلب  دهد، را م  وسفشی

  .میریپذ موالنا را م   ۀی. پس ما توصکن کار را م  نیا  یکه خودت هم دار  نینورافکن بذار، بب  ریکن، خودت را ز

  سوم است:  تیکه ب د، یگو م تیب نیا 

  تو را گلون کند  یِکند، رو چونیتو را ب چونیب
  گلزار شو یِکند وآنگه سو  رونیاز کَفت ب خار

  ) ٢١٣٣شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

لحظه   نیکه در ا  داند . نمشناسد را نم  چونیاست که ب  نیا  ذهنمن   ایانسان    احمق   نیا  یهااز نشانه   ی

  .  کند م  چونیما را ب  م، یشو م چونیب م،ی که خداوند است و ما اگر از جنس او بشو چون یفقط ب

خودش منعکس بشود و   یاگر قرار باشد نور رو  د،یدیکه د  دئوها یدر آن و  م، یرا نفروش  وسفمانی  میبخواه  اگر

آب    انیجر  نیآب نشود. ا  ان ی . وارد جرریبشود در ذهن د  ی جار  دینبا  صورتنیذات خودش درا  قائم بشود به 

جربا خاموش  بشود،  قطع  «اَنصتوا»  و  بتوا  انی شدن  ما  و هشبه   مینذهن قطع بشود که  نور   ی رو   یار ی صورت 

  . میخودمان قائم بشو
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را مثل گل    مان ی . روکند و چهار بعدمان را سالمت م  می بشو  چون یب  د ی. ما بادکنم   چون ی ما را ب   چونیب  پس

موقع    اتفاق افتاد آن   نیا  . وقت میانداز درد را م  ی. تمام فضا کند م  رونیرا از کفمان ب  ذهنو خار من   کند م

  جهان گلزار است.    نیگلزار. ا یسوبرو به

ا  میتوانست م   ما بده  میتوان . هنوز هم ممی بهشت درست کن  ن ی زم  نیاز  به حرف موالنا گوش  اما ما  میاگر   .

 م یرو ما م  دهد، است، ذهنم چه نشان م  یطور لحظه، اوضاع چه   نیا  یِ چند  ، چونگ  ، به چون  میرو لحظه مهر

درنت  آن،  را    میخواه م   با «چون»  دهی در ذهن همان  ،ییخدا  یاریعنوان هش به  میشو م   یجار   جهیبه  خودمان 

  جاب یو ا ذهن یساز ذهن که دراثر سبب است که با «چون» و چونگ  نیا یخردورز  یپس  . م یکن چون»ی«ب

  . کند نم  چون»ی ما را «ب نیا  ر،یبه فکر د یاز فکر  دنیاست و پر ذهن یهات یوضع

 م، یخواند یطور نیا نیهم  ی. برااست چون»ی خدا از جنس «ب . میشو از جنس خدا نم م،ینشو چون»ی ما «ب اگر

از    دیفاعلش با  صورت نیکند»، درا  چون یتو را ب  چون ی«ب  م یبخوان  میتوانست م   ا یکند»    چونیتو را ب  چون ی«ب

  بند. درست است؟   تواند م  چون»ی شما را «ب وسفی ا یخداوند  عن ی م، یاوریقبل ب

به    لیبودن است که ما را تبد  چون»ی«ب  ییگشافضا   نی ا  .دیآ م  ییگشابودن از فضا   چون»ی«ب  »،چونی«ب  پس

  . شود مرکز ما عدم م میشو م  چون»ی «ب  . وقتکند م  چون»ی«ب

  نهد از المان  یقدم بر و حق
  فکان آنگه او ساکن شود از کن 

  ) ١٣٨١ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

دارد به «چون» داشتن،    لیلحظه م  نیانسان ا  ذهن)](افسانه من  ٩[شل  .  دینیهم بب  ریتصاو  نیا  نیبنابرا  پس

  . کند م  ضی مر  کند، و ما را گلون نم  شود در آن محبوس م   یار ی هش  صورتنیکه ذهن است که درا  ،چونگ 

  م، یشو م   چون»ی«ب  کهنیمحض ابه   (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل  .  کند م  داری شدن ما را ب  چون»یپس «ب 

در طول زمان    ذهنکه من  میدان و ما م  خورد درد ما مبه  نیا  .میشو از جنس مرکز عدم م   م،یکن را باز مفضا 

  . کند م  درد زندگ یفضا یپس در ما  ذهن)](افسانه من  ٩[شل  . کند م  جادیدرد ا

ک   مثل  رنجش،  مثل  دردها  دارند.  درد  دردها  نه،یهمه  حسادت،  سا  جسم  ی مثل     ی وسومات یکه 

)psychosomatic (   دراثر فشارات روح وجود آمدهعلت فکرها در ما به است، به ،  خار    هان یوجود آمده، ادر ما به

   است.
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موقع    و آن   (حقیقت وجودی انسان)]   ١٠[شل    میبرود و ما مثل الف دوباره لخت بشو  رونیاز کف ما ب  د یبا  خار

  :میدان را م هات یب نیجهان گلزار است. و ا  نیکه ا دید م ی. خواه میگلزار برو یسوبه

  دیایگشت، چنان راست ن ن یگشت و چن چنان
  د ی که چند دیمدان  د،یکه چون دیمدان

  ) ۶٣٨شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  د ییگو . م یطور نیا ستین ی طور ن ی. اشود م یطور نیکنم ا یطور ن یاگر ا مییگو م ی ساز با ذهنمان با سبب  ه

  .  میشو حضور زنده م . ما بهشود نه نم  شود، م  یطور بشود، آن  یطور بشود، آن  یطور ن یکه اگر ا

  دی. اگر بداندیکه چقدر ارزش دار  دیمدان  د،یچونه هست   عنی  د،یکه چون   دیلحظه با ذهنتان ندان  نیدر ا  نیبنابرا

 طور ن یو هم  دی هست  یساز . پس در سببدیدار  ذهنپس من   د، یکن م  سهیخودتان را مقا  دیدار  عنی با ذهنتان،  

  :تیب نیا

  و از چون درگذر  سپس ما را مو چون نیز
  ش؟ یخو چونِیدم زند آنکس که شد ب ز چون چون

  ) ١٢۴٧شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

 داند  م  . زند در ذهن حرف نم  و چونگ  تیف یاز ک  موقعچ یه  ،ییگشاخودش باشد با فضا   چون»ی که «ب  هرکس

   . ذهنبه جبر من  افتد و م  شود م  در آن زندان رود است، م دهیبزند، چون همان که اگر از آن حرف 

  .دیآ هر مر و فسون»، مر و فسون از ذهن م  تو  «مشنو  که دیگو هم م تیب نیدر ا نیبنابرا پس

  به خون؟  ییتو هر مر و فسون، خون را چرا شو مشنو
  شو  خواریقدح شو سرنگون، وآنگاه درد همچون

  ) ٢١٣٣شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  . خوردشراب را م  ن ینشخوار: آن که ته  یدرد 

  

فسون ذهن را    و ذهن ما را نکشد، پس مر و   میاگر فضا را باز کن   م،یهست  یار یما هش  دیگو م  د؟ یکن م   توجه 

  رید زیچ یکه آن هم سبب  ،یسبب به آن  نیاز ا  دنیذهن از پر یسازبا سبب  دیگو که به ما م  میشنو نم

  ب یو فر  لهیح   هانیاست. ا  ی مؤثر  یهاقدم   هان یبه خدا، ا  میرس بشود، ما م   رید  ز یچ  یبشود، آن هم سبب  

  ذهنت است.  
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است. اما   یخردورز نیخوب است، ا ل یخ  ،ییگشاکند» و فضا  چونیتو را ب چونیکه «ب  غامیپ  نیا دنیشن پس

مر و    نیا  برد، م  رید  تی در ذهن به وضع   ت یوضع   یکه ما را از    هاهمانیدگ   یصدا   دنیو شن  یفضابند 

  .ییخون را به خون بشو  این ذهن است و تو  بیو فر  لهیفسون و ح 

  به خون؟  ییتو هر مر و فسون، خون را چرا شو مشنو
  شو  خواریقدح شو سرنگون، وآنگاه درد همچون

  ) ٢١٣٣شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  ی را، آن گرفتار   یآن درد  ر، یبه فکر د  یاز فکر  دنیبا ذهن و پر  تواند طور مو فسون ذهنت را نشنو. چه   مر

! خون را  ییشو است که خون را به خون م نیا هیدرست شب نیا م؟ییبشو میکرده، ما بتوان جادیا ذهنرا که من 

  .  ییبه آب بشو دیبا

. با کم ذهن و  یبشو  میتسل   دیببرد، با  دیبشو  دیایب  خرد زندگ  ،فضا را باز کن  دیرا با  یگرفتار   نیا  عنی

مهم است.    ل یمر و فسون خ  نیا  دنیپس نشن  . که آن درست کرده، حل کن  مسائل  توان ذهن نم  یساز سبب

  د؟ یشما نشنو شود م

که تا حاال خون را به خون    دید  دیاش مر و فسون است و شما خواهذهن همه   ی. صدادیذهنتان را نشنو  یصدا

کرده، من با کار بد، کار بد او را    ی! خب او کار بدکنم کار را م  نی. خب او آن کار را کرده، من ادیاشُسته

  باشد.  جان یا دیبا یریحل دراه  ی! برم م میشو م

چون  . «هم زیهمه را بر  دفعه ی  ،ی شد   دهی. هرچه که تا حاال با آن همانزیتمام ذهنت را واژگون کن، بر  دیگو م  تو

ند، آن موقع برو شراب بخور.  نما  دگیهمان  چیشد و ه  ، ذهنت خال  یسرنگون شد   قدح شو سرنگون»، وقت

  . ماند که مثل زهرمار م خورد  اآلن شراب جهان را م

  ، یشنو ذهنت را م   یصدا ، فضا را باز نکن  ، کن  یاگر فضابند  دیدان خب شما م ذهن)](افسانه من   ٩[شل  

با    خواهد م   نیهر حرف ذهن. ا  عن ی«هر مر و فسون»    شما را.   کند م   دیها ناامموقع  ل یغول است. خ  یصدا

  هست، حل کند.  یسازو دشمن  ی سازو مسئله  یساز خودش را که مانع  یهای عقل خودش گرفتار 

(حقیقت وجودی    ١٠[شل    کند، است و فضا را باز م  چون»ی«ب  حتماً در خواب است. هرکس  آدم  نیچن ی

و فضا    شنود نم در خواب است، هرکس شنود مر و فسون ذهن را م  است. پس هرکس دار یآن آدم ب انسان)]

  است.  داریآدم ب نیا شنود، را م   زندگ  غامی و پ کند را باز م
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 زد، یتمام شراب را بر شود مثل قدح سرنگون نم در خواب است. هرکس نیا د،یشو خون را به خون م  هرکس

  همان قسمت لرد شراب هست.    یدرد عنیخوردن.   یشروع کند به درد  واشیواش ی بعد  زدیشراب بد را بر

از   عنیهست.    یشراب بهتر  ول  واشیواش ی  م،ینخور  است که ما شراب ممن است درست   نیا  اش معن   ابتدا

ور  را بخور. هرچقدر از آن   نی هم    ول  دیآ ور ماز آن   ستی حاال شراب خالص خالص ن   جهان نخور، فضا را باز کن. 

  بخور.  دیآ م

  : یخون را به خون نشُو دیگو که م تیسه ب نیا و

 کاش هست   زبان داشت  
   ها برداشتز هستان پرده تا

  ) ۴٧٢۵ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  از آن   دم هست یا ییگو هرچه
  بدان  ،بر او بست  ر ید ٔ پرده
  ) ۴٧٢۶ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ادراکِ آن، قال است و حال  آفتِ
  به خون شُستن، محال است و محال  خون

  ) ۴٧٢٧ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

 داد به ما نشان م   یجور    ی   عنی  .داشتپرده برم  کاش، خداوند زبان داشت تا از هستانِ ذهن   یا  دیگو م

عقل ذهن خودمان را    م،یخرد او را قبول ندار  م،ییبا او شر  م،ی و حس وجود در ذهن دار  میدار  ذهنکه ما من 

  . میکن و ما مسئله درست م میقبول دار

دار  شما خنده  ی. برامیحل کن میخواه  مسئلۀ خودمان را م  ،ذهننام من  که مسئله درست کرده به یآن ابزار با

  م یی گو بعد م  م،یکن م   آشت  مییآ بعد با هم م  خورد، خسارت م  رند،یم ها مآدم   م،یانداز ما جنگ راه م  ستین

  . میدوست هست  دانم نم د،یشما برادر ما هست 

مر و فسون ذهن    ن یا  ؟ را از اول بو، چرا از اول نگفت  نیبا هم مشترک. خوب ا  میدار   خیما تار  ی ادی ز  ی هاسال 

است. خرد   است، جنگش هم ذهن  ارزش دارد، نه صلحش. صلحش ذهن  عنیاست و نه جنگش جنگ است،  

با ذهن هم حل    ، چه جمع یچه فرد  کند، م جادی. با ذهن مسئله ادیشُو به خون م   خون دخالت ندارد.   زندگ

! اگر جانمان قرارداد  ن؟یدارد ا  دهیچه فا  خورد، هم مبه   ریدو روز د  م،یصلح کن  م یاآلن قرارداد داشت   کند، م

  قرارداد، قرارداد بود. نیبسته بود، ا
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اصال بهتر    ، ییکه حس وجود در آن هست، هرچه بو  ذهن دم من   ی ا  دیگو از آن»، م  دم هست   یا   ییگو  «هرچه 

از آن»،    دم هست   یا  ییرچه گو. «هخداوند را بست  یرو   ریپردۀ د  ی  ییچون هرچه بو  ،است حرف نزن 

  .یبند م  دیپردۀ جد ، یبند فقط پرده م کن صحبت م از زندگ ،کن هرچه که از خداوند صحبت م

. ما  حضور، اصل شما «قال» است، حرف زدن هست و «حال» ذهن  ای  زندگ   ایخداوند   عنی ادراک آن»    «آفت

دست    و از قال ذهن   از حال ذهن  دی. ما بامیدرست کن   حال ذهن   میخواه  و تکرار فکرها، م  وگوبا «قال» گفت 

  . میدست بش م،یاصال دست بردار م،یبردار

ندارد.    دهیفا  حال ذهن   دیدان گشتن است. شما اآلن م   ادراکِ خداوند حرف زدن در ذهن و دنبال حال ذهن  آفت

فکرها م   ییاآلن  حمله  فکرها  بعد  لحظۀ  است.  خوب  حالم  م  یفکرها   کنند، کردم  خراب    کنم، بد  حالم 

  .  نیندارد ا دهی.فاشود م

آن    ی سازو سبب   ذهنبا من   دیتوان شما نم   عنی «خون به خون شستن محال است و محال»    دیگو م   نیهم   یبرا

  . رونیب م یاز ذهن بپر د یندارد. پس ما با . اماندی را درست کن  ذهنهرچه هست، من  ذهنمن  یو ابزارها 

کند، مشنو تو آن    چونیتو را ب  چونی«ب  دیگو که م   دیدی قبل شن   ت ی. شما در دو بمی بشو  داریب  دیکار با  نیا  یبرا

  اصال فعالش هم نکن.   نیرا گوش نده، پس بنابرا ذهنمن  یها مر و فسون» حرف 

  چون» ی«ب  دیخوب فکر کن و بدان که با  ؟ کن چه فعالش م  یبرا  حل کن  تواننم   ات اآلن با من ذهن  خب

  . کند است که به تو کم م »چون یو «ب یبشو

  �🔹🔹�پایان بخش سوم  �🔹🔹�
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را از    یدار یب  تیاهم  کهنیا  یشو، برا  داریب  ذهنکرد که از خواب من   دیبار تأک  غزلِ امروز موالنا سه  یابتدا  در

  ذهن را به ما نشان بدهد. خوابِ

  ها همانیدگ   دِیو د  ذهنبراساس من   تیو فعال  ذهناول فرمودند که از آن من  تِی در مصراع دوم ب  طورن یهم

  کن.  یاز آن دور  عن یشو،  زاریب

خودش منعکس   ی رو شود نم انی وارد جر  که نور وقت   م ینشان دادم، نشان داد تانیکه برا ییوی دیو امروز در و 

  خودش را گم کرد.   رِیکرد، مس  آب را ط رِیکه مس  دیدیآب شد د انی وارد جر  . وقتشود م

منعکس    تواند و نم  کند م   را ط  دهیهمان  یفکرها   ریمس  شود م  دهیوارد ذهن همان   ما هم وقت  یار یهش  پس

  .میدان موضوع را نم  نی . و ما ادیای ب رونینشود و ب

شرط  کار راحت است، به   نیکه ا   ندیگو و به ما م   افتد م  که چه اتفاق  نند یب وضوح ممثل موالنا به   ییهاانسان 

  ذهن است.   یِ سازکردن برحسب آن، که درواقع سبب   کردن و عمل  و فکر   ده یاز ذهن همان   کن  یشما دور   کهنیا

  دن یرس  یهستند برا  ییهاهستند، پله  یها ماد بدست آوردن است. تمام سببه یبرا دیدان ذهن م یسازسبب  

عشق  ای به خدا  ارانهیاتصال مجدد هش ا یشدن به خداوند  تجسم کند. و زنده  تواندکه ذهن م  یماد   زِیچ  یبه 

  بشناسد.  تواند ذهن نم دیای. اگر به فرم درندیا ی که به فرم درب ستین یز یچ

گفت که    نیهم  یآوردنِ حضور عبث است. برا  دستبه  یبرا  یساز سبب   قیکوشش ما در ذهن از طر  نیبنابرا 

  «خون به خون شُستن، محال است و محال».  

  هست:  یبعد تیب و

  را  شیدستۀ خو غ،یتراشد ت ک 
  را  شیر نیسپار ا به جراح  رو،

  ) ٣٢٢٢ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  : زخم، جراحت شی ر

  

 برد، که چاقو دستۀ خودش را نم   طورن ینخواهد خواست، هم  اینخواهد توانست    ای  تواند نم  ذهنمن   نیبنابرا

ب از  از طر  ذهناز من   یآزاد  یبرا  تیهرگونه فعال   میببرد. و گفت  ن یخودش را  ذهن صورت    ی سازسبب   قی که 

  . شود م ذهنشدن من  ی منجربه قو   رد،یگ م
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  ا ی را،   ذهنزخم من   نیا  عنی را»،   ش یر ن یسپار ا . گفت برو «به جراح نیکن از ا یموالنا گفت دور  ن یهم یبرا 

  . میپزش بده، که در غزل هم دار ایدستِ جراح بده   یرا به  ی ماریب

  شو  یشو، چون گو یگردِش چوگانِ او چون گو در
  مردار شو، مردار شو بهِر نُقل کرکسش  وز

  ) ٢١٣٣شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

پا    و  بزند. اگر ما دست   خواهد م  ی صورت گوما را به   زند،  را م  » یباز «گو چوگان    یکه    طورن یهم  زندگ   پس

  چون گرد است دراثر    بزند، ول  توانست گرد است دست و پا ندارد، اگر مثل آجر بود نم  ی گو  م؛یداشته باش 

  . رود م  خورد چوگان قل م 

.  میاز ذهن استفاده نکن  کهنی ا   عنی پا شدِن ما    و   دستیپا شدنِ ماست و ب   و   دستیشدن ما معادل ب   یپس گو  

  . میاستفاده نکن  ذهن  یو از ابزارها  مینرو دهی به فکر همان دهیاز فکر همان 

متوجه م   اوال عن یکه خداوند گردش چوگان دارد.    میشو  م ما را، م   ندز که ن یشرط ابه سمتِ خودش، به   برد 

  . میما از جنس او بشو می لحظه فضا را باز کن نیدر ا

آمده، که ما با    جان یاز ا  ذهنمن   ی. تمام دردها دیآ و دردمان م  میرو و ما نم  زند م  میبشو  ر یاگر از جنسِ غ 

  .  میده فکان است، تَن نماو که درواقع قضا و کن  به گردش چوگانِ میو تسل  ییفضاگشا

(حقیقت وجودی    ١٠[شل  مان عدم بشود  مرکز   ستیبا   م،یبشو  » یقرار باشد در گردش چوگان او ما «گو   اگر

  .  می استفاده نکن ذهن)](افسانه من  ٩[شل  مقاومت ذهن   یو دردها شیاندسبب  ی و از ابزارها انسان)]

و    م یو قضاوت کن  م یلحظه، ما فقط مقاومت کن   ن یوجود آوردن اتفاق ابه   عن یفکان،  چوگان کن   دراثر زدنِ  اگر

  ش یکار پ  صورتن یدرا  میعمل کن  کند، نم  ادی ما را ز  دگ یهمان  خورد، دردِ ما نم  به  نیذهن را، که ا  یارهای مع

  .  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠ل  [ش ییتای یفضا به  میاز ذهن برو میحرکت کن  میتوان نخواهد رفت، ما نم

  .  میآور وجود نمحرکت و خروج از ذهن به   یرا برا  طی. منتها ما شراکند او دارد کار م پس

هرلحظه    ریبم   عنیرا از دست بده. و «مردار شو، مردار شو»،    ذهنمن   ی پا  و  دست  نیشو»، بنابرا  یگو   «چون

  مردار را بخورد.   نیتا کرکِس او ا ،ذهنبه من نسبت

نه  یتو    ذهنمن   عنی است،  بامردار  دور  دیتنها  آن  بنابرا  ،کن   یاز  ندارد. پس  مرده است، جان    ن یبله 

ذهنت    لۀیوسبه   عنی شو»،    ی. «چون گو یشو م  یمثل گو  ،یاور یحرکاتش مذبوحانه است. اگر به حرکت در ن 

  .  میکن  ییو فضاگشا میم کن واقعاً مرکز را عد دیکار با  نیا یدخالت نکن. برا
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 خواهد  که او م   دیدان شما م  عن یاصال چوگان او در گردش است؟    دانم واقعاً من م  دیشما از خودتان بپرس   حاال،

  شما را حرکت بدهد. 

مثل   دارم؟ قدم را درست برم  ن یا  کنم؟  لحظه مرکزم را عدم ممن را حرکت بدهد، من هر   خواهد اگر م  خُب

    د؟یآ و دردم م کنم و حرکت نم کنم مقاومت م  ایکه حرکت کنم بروم؟  شوم م  یگو

  . د یریهم بم دیخواه و نم دیشو نم یپس شما مثل گو د یشما درد دار اگر

  وارد است:  تیب نیا

  حم کن فَكان  یها چوگان شیپ
  اندر مان و المان  میدوم

  ) ٢۴۶۶ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

فکان،  درواقع قضا و کن   عن ی.  شود بشو و م   دیگو او م  عنی  د،یآ حم کن فَکان» م  یهاهرلحظه «چوگان   پس

   هر اتفاق  نیلحظه خواهد افتاد. بنابرا  نیدر ا  چه اتفاق  دیدان شما نم  عن یاصال از آن خبر ندارد،    ذهنکه من 

  ما که «مان» است.    رون یرونمان درست بشود، هم بد عن یتا هم در «المان»،  دیفضا را باز کن  افتد م

  : دیخوانده بشود و شما حفظ باش شه یهم  دیهم با تیب سه نیا

  کشد م  رونی ز مرده زنده ب چون
  که مرده گشت، او دارد رشَد   هر 

  ) ۵۴٩ تیدفتر پنجم، ب ،ی (مولوى، مثنو

  راست رفتن  : به راه رشَد

  

  ارانه یهش . هرکسمیبشو می تسل می. پس ما مجبور هست کشد م  رونیرا ب زندگ ذهنمن  گخداوند از مرد  دائماً

  است.   افتهی تیاو واقعاً هدا شود، و ذوب م  شود کوچ م ذهنبه من نسبت

  کند م  رونی ز زنده مرده ب چون
  تَنَد م مرگ  یِزنده سو نفسِ

  ) ۵۵٠ تیدفتر پنجم، ب ،ی (مولوى، مثنو

  د یگرا : متَنَدم
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  ل یدل ن ی. به همکند م  رونی را ب  ذهنمن   مردگ م، یاست و ما هم جزو خودش هست  دائمًا از خودش که زندگ  او

است که انسان اگر در   نیبر ا  لیدل  تیب  نینابود کردن خودش است. ا  یبرا  کند م  یکار  ما هر   ذهناست که من

  . هم جمع ،ی بپرد. هم فرد رونیخواهد کرد. مجبور است که ب یباشد دائماً خرابار  ذهنمن 

  الصمد  اْلحشو تا مخِْرج مرده
  آورد   رونیمرده ب نی ز ییزنده

  ) ۵۵١ تیدفتر پنجم، ب ،ی (مولوى، مثنو

خْرِجماْلحآورندۀ زنده  رونی: ب  

  

به بو که نسبت   واشیواشی   ،یر یم هم نم  دفعه یاگر    ، ذهنبه من نسبت   ر یبم  ا یو قصداً تو ب  ارانه ی هش  نیبنابرا

از    خداوند که خارج کنندۀ زندگ عنی  از،ینیب  خارج کنندۀ زندگ  نیتر خواهم شد. و بنابرامن کوچ   ذهنمن 

نظر من به  میروز بخوان  را اگر هر  تیب  سه   نی. ااوردیب  رونیب  نذهمردۀ من  نیاز ا  م،ی که ما باش  ،یاماست، زنده 

  .میابه خودمان کرده   خدمت ی

  بخت داد نیمرا ا ،ی ماری: بگفت
  سلطان بِر من بامداد  نیا کآمد
  ) ٢٢۵۴ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

که من    دیگو شخص م  نیبوده و ا  ارانشی هست که از    ماریاصطالح ببه   یحضرت رسول از    ادتیقصه از ع   نیا

  وضعم بهتر خواهد شد.   ن،یاست ا دتریمف  ایبشم در آن دن  یماری بشم و ب جهان سخت نیفکر کردم اگر در ا

هم مانت و هم المانت در    ، به زندگ  یشما وصل بشو   دیلحظه با  نیکه نه، بله در ا  دیگو م   نییالبته در پا  و

  . دیای خداوند «برِ» ما ب  عنی است که «سلطان»    نیا  یما برا  یِ ماری که ب  دیگو م  تیب  ن یبشود. اما ا  بایجهان ز  نیا

من. ما هم    شیبه پ  ییایشانس را آوردم که تو ب  نیشدم و ا  ماریکه ب  دیگو حضرت رسول م   اریدر آن قصه، آن   

  احوال ما را بپرسد. بله؟  دیای که خداوند ب میشانس را دار  نیو  ا میشد  ذهنمن  ماریب

  . دیایشما ب شیتا سلطان، خداوند، پ دیاگر شما فضا را باز کن ست،ین یبد زی چ  ذهنمن  یِ ماریب نیا پس

  عاشقان  بِیآسمان، آمد طب یِندا آمد
  شو ماریشو، ب ماریتو، ب شِ یپ دی که آ خواه

  ) ٢١٣٣شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
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  ا ی   زندگ  یوجود داشته باشد که فضا را باز کند، ندا   تواند مثل انسان م   یاباشنده  یاست که    زمان  پس

  . اش حس  یهاباز شده، نه با گوش  یفضا  قی خداوند را بشنود. از طر

ا  ، از طرف آسمان، زندگ    عنیآسمان»    یِ ندا  «آمد  ا  آسمان باز شدۀ  نیخداوند،    ی فضا   ن یدرون، ندا آمد. و 

  شو».   ماری شو، ب ماری «ب دیای تو ب شیپ  خواه عاشقان» است. اگر م بِیخداوند است که «طب  ن یشده همگشوده

ها در  و گذاشتن آن   زهایبا چ  دن یبدان که همان  ،هست   ذهن  مار ی. بدان که بنیرا بب  بتیمعا  عنیشو،    ماریب

  را بدان. نی. اکند م  ماری مرکز، انسان را ب

درست کردن، پنداِر کمال درست کردن، و    ذهنمن   دن،یندارد! همان   اشال  م یکنما فکر م   م،یدان را ما نم  نیا

ردن،  ک   زهیبار نرفتن، قبول نکردن، موافقت نکردن، ست  ریدرست کردن، ز  بدل  تی ث یح   ایصد من آهن ناموس  

  هنر است! هان یا میکن فکر م

    ، هر انسان  عنیتو؟  شیپ  د یایعاشقان است ب بِیخداوند که طب  خواه م دیگو م

.  یدار   بیبه طب   اجی که احت   اقرار کن  دیشدن با  کارگاه زندگ  یکن. برا  خودت را کارگاه زندگ  صورتنیدرا

  .   دیدان را شما م هانیا

  ؟  ست یهم ن  ض یمر   ؟ یندار ندارم. خُب اشال  اشال چیمن ه  دیگو م ذهن)](افسانه من  ٩[شل    ذهنمن   و

نم   ض یمر را  م   همه نیا  ؟  نیب خودت  خودت  به  دار  همه ن یا  ، زنضرر  م  همهنیا   ،ی درد    ت ی شا   کن ناله 

  است.  ضی مر! چرا ست؟ین  ضی مر هان یخراب است، ا رونتیدرون و ب  ،نیب بد م همهن یا ،کن م

از خواب    خواهم و م  (حقیقت وجودی انسان)] ١٠[شل    ستم ین   ذهنمن   نیبو که من ا  ، کن اگر اقرار م   پس

  به تو کم بند.   دی ای ب بیصورت طببشو، اعتراف کن، تا خداوند به  میتسل مارم، یبشوم. بو من ب داریب

  به حالش نظر نکرد؟ اری که شد که  عاشق
  هست  بیوگرنه طب ستیخواجه درد ن یا

  ) ۶٣غزل  ات، یغزل  وانی(حافظ، د

عاشق شد که خداوند به حالش نظر   جهان چه کس  نی در ا  دیگو . م ۶٣از حافظ است، غزل شمارۀ    تیب  نیا

به    یازینیناز و ب  ی دارم و از فضا  به کم زندگ   اجیکرد و اعتراف کرد که من احت  ییگشافضا   نکرد؟ چه کس 

  خارج شد؟    زندگ

 اش  ذهندر من   دیانسان بو  کهن یاز شر» و ا  دیتر آ«ناز کردن خوش  زمان  ی  می خواند است مرتب م  ادتانی

  . دیآ م  نیر یش ذهننظرِ من نظر، البته به ندارم، به  اجی احت کسچ یندارم، به ه  اجی من به کم خداوند احت
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  ی از ینیحس ب  ،ی ازینیب  کهنیا  ی نزن برا  ادی حرف را ز  نیآرد صد خطر. ا  ا یصد خطر    د یکه آ  ش»یکم خا  ،ی«ل

به او نظر   ب،ی طب  ار،یکه عاشق بشود،    ندارم، صدها خطر دارد. پس هرکس  اجیکه من احت  ییاز خداوند، بو

  که  دیگو م  مار،ی حضرت رسول از ب ادتِی ع  نیدنبالۀ هم و. کند م

  را  ماری: مر آن بغمبریپ گفت
  کن دشوار را ْ سهل یبو کا  نیا

  ) ٢۵۵١ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  حسن   انایداِر دن ف آتنا
  دارِ عقْبانا حسن  ف آتنا

  ) ٢۵۵٢ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  بر ما عطا فرما.»  ی و ن ریخ   زیآخرت ن یدار، و در سرا ارزان  یو ن  ریبر ما خ ای دن یدر سرا  «پروردگارا

  : آسان كننده کنْ سهل 

  

خداوند،    یا  عن ی  ،کن که دشوار را آسان م  کس  یرا بو به من، که ا  نیفرمود که تو ا  دیگو م   غمبریپ  پس

  بر ما عطا فرما.»  ی و ن ریخ   زیآخرت ن یدار، و در سرا ارزان  یو ن  ریبر ما خ ای دن ی«پروردگارا در سرا 

را خراب    رونمان یندارد که ما ب   باشد. لزوم  با ی ز  تواند ما، م  رون یهم درون ما، هم ب  ،یی هم با فضاگشا  عنی

  که درونمان بهتر خواهد شد.   میفکر کن  می کن

به من    ای زجر بشم تا آن دن  جان یکه من ا  ندی باشند و بو  ا یمردن و رفتن به آن دن   اصطالحدر توهم به   کسان  ای

هم  بدهند،  چ پاداش  ندارد.    یز یچون  برا  یبرا  ای دن  نیا  اگروجود  است،  ا  کهن یا  یتو خوب  در    ن یکار کردن 

  .  یشد لیبه او تبد یکرد ییگشاحتماً تو فضا  است، یدن

وصل بشود.   تواند نم ریهفتاد، هشتاد سال نتواند به خداوند وصل بشود د نیدر ا عن یجهان،  نیدر ا هرکس

  . میشمار متیما غن   دیفرصت را با نیو ا

  ربنَا آتنَا ف الدُّنْيا حسنَةً وف اخرة حسنَةً وقنَا عذَاب النَّارِ»   «…

  دوزخ مصون دار.»  فریدار و ما را از ک  ارزان   ین زیعطا فرما و در آخرت ن  یبه ما ن ا،ی پروردگارا در دن «…

  ) ٢٠١)، آيه ٢سوره بقره ( م،ی(قرآن کر
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درونمان    م ییبو  می کن  ییگشافضا   میتوان مصون بدار. ما م  ذهنمن   یها از درد   عنیدوزخ مصون بدار»    فریک   «از

چون    م،یرو در ذهن هم نم   وجهچیهو به   باستیهم انعکاسِ اوست آن هم ز  رونیباشد چون خداوند است، ب  بایز

  ذهن دوزخ است. 

که به مرکز ما     دگیهر همان  عنی.  کند م جادیذهن، درد ا  ی سازکار کردن با سبب   کهن یا  ی دوزخ است؟ برا  چرا

  دوزخ.    نیهم  شود دردها م  نیدرد، درد، درد، درد، مجموع ا  .دیرا شما بدان  نیخواهد کرد، ا  جادیدرد ا  د،یآ م

  ف یرا بر ما چو بستان کن لط راه
  ف یشَر  یا ما، خود تو باش منزلِ

  ) ٢۵۵٣ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

ما    یما، راه را برا  به مرکزِ  دیآ مرکز عدم و خداوند که م   م،یکن  ییگشافضا   که به ما، درصورت  دنیراه رس  پس

. و چون راه بستان است، هرلحظه بستان است، هرلحظه خوب است، آخرش هم که خودش است،  کند بستان م 

  . باستی آن هم ز

  : میرا هم بخوان تیسه ب نیا

  بند، آنجا رود اشسته خواجۀ
  اشسته بود  یِدر آنجا پا که

  ) ٣٢٠٧ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  رنجورِ نَزار  ستیشود، چون ن ک 
  جمالِ صنعتِ طب آشار؟  آن

  ) ٣٢٠٨ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  ها برمال مس  و دون یخوار
  ا؟ یمیک  دی نما نباشد، ک گر 

  ) ٣٢٠٩ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  : الغر، ناتوان نَزار
   پست ، ی: فرومادون

  .کند م ل یمس را به طال تبد له ی است که بدان وس  : دانشایمیک

  

است گفت «چون    ادتانیشسته باشد. و    یِجا پا که در آن   رود م  ییبند، جادکترِ شسته   ای آقا    ایخواجه    پس

  ها کم کند.  به آن   دارند زندگ ازی که ن  کنند و حس نم  شوند نم یها گوشو»، آدم  یگو



ۀ  برنامه         Program #930                                          ۹۳۰مشار

  93صفحه: 

من شسته هستم،    دییبو  د یشسته باشد. پس شما هم با  یِجا پا که آن   رود م   یابند به خانهشسته دکتر    پس

  دارم.  بیع

  رنجورِ نَزار  ستیشود، چون ن ک 
  جمالِ صنعتِ طب آشار؟  آن

  ) ٣٢٠٨ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

به    میما تا اقرار نکن   عنیخودشان را آشار بنند.    یدکتر   ییتوانا  توانند نشود دکترها نم  ضی نفر مر  ی  اگر

  مرض است در ما، خداوند صنعتِ طبش را آشار نخواهد کرد.  ذهنمن   نیا م،یهست ضی مر ذهنمن 

  م یما دار   عنیبه طال.  نسبت  م یکه ما خوار هست  ندیگو ها مها برمال»، مس مس    و دون  یکه «خوار   دیگو دارد م   و

دنبال   نیاست و بنابرا ی ماری ب  ی نیا ست،ین پوست است زندگ  ی قتاً یحق  ذهنمن  تِیوضع  نیکه ا مییگو م

  . کند م لیحضور تبد  یشده است که مس ما را به طالگشوده  یفضا  نی هم  ا یم ی. ک میگرد م  ا»یم ی«ک 

  دان  اریرا چون غار دان، خلوتگه آن  نهیس نیا
  در غار شو، در غار شو  ا،یب  نیه  ،یغار ارِی گر 

  ) ٢١٣٣شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

   که عرض کردم نورِ زندگ  م،یکن م    نام ذهن زندگبه   یافشرده   یجا   ی شده است. و اآلن ما در  گشوده   ی فضا  غار 

فقط مسئله و مانع و دشمن و درد    جاو آن   رون،یب  دیایب  تواند نم  افتد آن داخل به تله م   رود م   میکن را جذب م 

  .رونیب م ییای ب میتوان ما نم ستجبر ا  یکار  نیکه ا میکن . و ما حس م کند درست م

ناظرِ ما وارد    یار ی مورد هش  ن یو در ا  شود، م  عیما  طینور وارد مح   وقت   میاست که گفت  نیبودن ما ا  یجبر   علت

  .  رونیب دی ایب تواند نم کند م ی جا هر کارآن  شود، فکر م  ان یجر

کوشش   ل یخ  ، نید  ، یمثال مذهب  یهادر راه عبادت   هال ی. خ میکن کار م  ل یخ  ذهن  دِیهم در ذهن برحسب د  ما

که    رسند م  هیقض  نی. و آخرِسر به ادهند اش در ذهن انجام مهمه   کهنیا  یبرا  رسند، نم   ییجابه   ول  کنند م

  .  شود نم کهن یاصال مثل ا

که    دیگو نام «انشراح» آشارا م هست به  یاسوره   یباز کنند. در قرآن    دیرا با  نهیکه س  دانند نم  کهنیا  یبرا  و

  .  یارا با فکرها پوشانده نیتو ا م،یابسط را که اصل توست در مرکزت گذاشته  تیخاص   نیما ا

باز    . وقتشود مثل غار است، باز مما    ییفضاگشا  تی آن خاص    عنی را مثل غار بدان.    نهی س  نیا  نیبنابرا  پس

  خداوند است.    زندگ یدرواقع جا  شود م
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   م ی صم   قیواقعاً رف  عنی  یغار  ارِی   ن»،یه  ،ی غار  ارِیبدان. و اگر «  ار»یرا مانند غار بدان و «خلوتگه آن    نهیس  نیا

  . «در غار شو، در غار شو». گشاده کن  دیفضا وارد شو. فضا را البته با  نیو در ا ای ب ،خداوند هست 

  ان ی از نور از جر  ی مقدار   دنیکش  ،یی فکر و درواقع فضاگشا  ان ی نور برود به جر  ی بذار  دیشما نبا  نیبنابرا  پس

  است که سخت است.  نیهم یفکر است. برا

کار، بدون  نیبه ا میذهن عمل کند، عادت کرد یساز سبب قیبرود ذهن و از طر خواهدسرعت مما به  یار یهش

  جاد یو درد ا  میهست  جا زنداندر آن   ارانهی طور ناهش. بهمیکن م میچار دار  میدانو ما نم   شود زحمت انجام م 

  .  میکن م

  ن یاصلم، برود در فکرها، پس بنابراجا که مقدور است نگذارم نورم،  که تا آن   میلحظه آگاه بشو  نیما در ا  کهنیا

  ن ی. اکند کامل داشته باشم، ذهن مقاومت م  رشیمن فضا باز کنم پذ  دهد که ذهن نشان م  یزیچ  در اطراف آن 

  کار سخت است.  

 ن یا  شود، و بسته م   شودم   دهیکنم، البته غار هست اآلن پوش  جادیخودم ا  دی«در غار شو» غار را من با  دیبا  ول

  کنم.    زیهرلحظه، و از انقباض پره شود فضا بسته م 

اگر    یاست، و جا   ع یغار وس  یغار است.    ی ما    نۀ یس   خالصه،   ،  خداوند هست  ار یخلوت خداوند است. 

ما را    نۀی. سفهمد موضوع را نم   نیا  ذهن)](افسانه من   ٩[شل    بافت ذهن  نیجا. اآگاه باش و برو آن  دیگو م

  است. کرده   ویخلوتگه د

و   میفهم را م   ت یب  نیکه ما ا  دهد ، نشان م(حقیقت وجودی انسان)]   ١٠[شل  حالت که مرکز عدم است    نیا

  . و  میعمل کن م یخواه م

حق، چون ن  کارگاه نعستیص  است  
  است  متیقیبرونِ کارگه ب پس

  ) ۶٩٠ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  دن ی آفر  نش، ی : آفر صنع

  

حق هم  کارگاه نعل  شده است در مرکز ما  گشوده   یفضا   ن یصکه ما اعتراف  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[ش ،

  است.   ستیشده است، چون نگشوده ی. کارگاه صنع حق مرکز عدم و فضا میدار بیکه ما ع  میاکرده 
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   مت یقی ب  ،، هست ذهن)](افسانه من  ٩[شل  هست    ده یبا مرکز همان  ذهنمن  نی اصطالح همکه به   هست  اما

  ندارد جز درد.   یاجه ینت  چیندارد، ه یاده یفا چیکار کردن در ذهن ه نیندارد. بنابرا ارزش چیه  عنیاست، 

آفر   عنیاز صنع،    میبخواه  اگر و کن   نندگی قدرت  و قضا  ببر خدا،  عدم بشود،    مرکزمان  دیبا  م، یفکان سود 

  است و کارگاه او هم هست.   اری جا خلوتگه آن  م،ی کن درواقع ما فضا را باز م میشو م  ستیهرلحظه که ن

  آن را  ر یبفت: اَلصوم جنَّة، پس ب   غامبر یپ چو
  سپر مفکن  نیزِنهار، ا رانداز،ینَفْسِ ت شِیپ به

  ) ١٨۵٠شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

مونَّة:   اَلصاست.  یروزه سپر ج  

  

  سپر.   عن یروزه، سپر است. جنَّة   عنی ز،یفرموده که پره غمبریچون پ دیگو م

  سپر است.   زیفرموده که پره غمبریسپر است. پ  زیپره  عنی سپر است،  روزه

  ی سو به  کشد و م   دهد م  بی و ما را فر  اندازد م  ریکه هرلحظه ت   نفس  رانداز»، ینَفْسِ ت  شِی«به پ  ر یرا ب  زیپره  نیا

  .  ندازیرا ن  زیسپرِ پره  نی. امیما فضا باز کن  گذارد خودش، نم 

  م ی هست  جان یکه ا  ندارد، و تا زمان  ت یاهم   چ یه  زیپره  دیگو است که به ما م   نیا  ذهنمن   ی هااز مر و فسون   ی

  ها ن یهست، ا  ت یجا که مقدور است و فرصت هست، موقعو تا آن   مانذهنبه ابعاد مختلف من   میبپرداز  دیما، با

  ما تا ما را بشد داخل.   ذهنبه من  دهد کار ابزار م   نیا  هک   میدان . و ما مستین  زیاسمش پره  نی. امی را ارضا کن

  شد:   یطورنیا پس

  آن را  ر یبفت: اَلصوم جنَّة، پس ب   غامبر یپ چو
  سپر مفکن  نیزِنهار، ا رانداز،ینَفْسِ ت شِیپ به

  ) ١٨۵٠شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

مونَّة: روزه سپر   اَلصاست.  یج  

موالنَّار.»   «الص ننَّةٌ مج  

  است در برابر آتش جهنم.»  یسپر  «روزه

  ) ثی(حد
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از رفتن به ذهن و    مینکن   زی کند. اگر ما پره  جاد یا  تواند م   ذهنکه من   ییهادر برابر درد   ستی سپر  زیپره   عنی

به    د یایکه ب  کند وسوسه م  رون یدر ب  ی زیاست که هرچ   نیا  اش انداختن معن  ر یبه مرکزمان، و ت  زها یآوردن چ 

  .  میبشو دهیمرکز ما و ما با آن همان

  : تیب نیا و

  یازر را به دزدان داده  ،یاساده یمردِ ن تو
  دزد را، طرار شو، طرار شو بدان خواه

  ) ٢١٣٣شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

ساده است. البته ما    چاره یهست، ب   دهیهمان  کهن یعلت ابه   که انسان ذاتش خوب است، ول   کند فکر م   موالنا

ساده    م،یهست   رکیز  اریما بس  ذهن)](افسانه من   ٩[شل    رکیز  ذهنمن   جادیو ا  دگیاثر همانکه در   میکن فکر م

  .  میهست ده یچ یپ اری ما بس م،یستین

   ی ، پس ن(حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل  که نه! گرچه که ذات تو از جنس خداوند است    دیگو م  موالنا

 ییچه بال  دگیهمان  نیکه ا  فهم و نم  ذهن)](افسانه من   ٩[شل    هاز یبا چ  یشد  دهیاست، اما چون تو همان

ا  آورد سرت م را هرلحظه   زِر زندگ   نی. بنابراپس ساده هست  ،دان م   و زرنگ  دان را افتخار م   نیو تازه 

  دهد دست دزد.   م

انسان به  زندگ    طور کلپس  ن  هاهمانیدگ  قیاز طر  ذهنرا داده به من   اش ساده بوده و  «تو مردِ     ی بدزدد. 

  . »یادادهزر را به دزدان  ، یاساده

  صورت خودت دزد بشو. هست؟ درآن  دزد چه کس  ؟ دزد را بشناس خواه  که م دیگو م

 م یو بتوان  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل    میمرکز را عدم کن  میفضا را باز کن   دیبا  م،یدزد بشو  میما بخواه  اگر

  .  میبدزد یز یچ  ذهناز من 

بتوان  اگر باز کن   د یشما  را  بب  تانیهاهمانیدگ و    دیفضا  زندگ  دینی را  آن   تان و  دست  که  اآلن،  را  است  ها 

  ز یاگر هم بند با پره ایبدهد و مقاومت نکند،  تیرضا  ذهنکه من  یطوربه رونیب  بش ،یکرد  یگذاره یسرما

که مال    یز یآن چ  توان دزد، تو م  عن ی  طرار  ،یطرار شد  صورتن یدرا  ،یی ایدرب  شیو صبر جلو   ،یی ایدرب   شیجلو

  .  یریگرفته، پس ب ر ید یتوست و 

  :  دیگو که م م یخواند رید یدر جاها  ول
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  کن بر دام مزد  میرا تسل شیخو
  بدُزد  یز یزِ خود چ یاز خود ب وانگه

  ) ١۵٠٢ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  . دهد مزد م دهد، که به تو پاداش م ییکن بر فضا می خودت را تسل نیبنابرا پس

م   میکن م   توجه را  فضا  فضا   میرو م  میبندکه  ا  یمزدیب  یذهن،  (افسانه    ٩[شل  ذهن    یفضا   نیاست. 

  .  ردیگ مزد نم  در ذهن ول کند است. آدم کار م یاریب ذهن)]من 

به ما؟ کار در ذهن به ما    دهد مزد م  یز یاست. چه چ  درواقع آن حضور است، دوباره زنده شدن به زندگ   مزد

  . دهد مزد نم 

لحظه است قبل از قضاوت و رفتن   نیاتفاق ا رشیپذ میتسل م،یبشو میلحظه تسل نیکه اگر ما در ا می نیبم پس

  .  میکه از اول بود کند م ی ار ی ما را از جنس هش کند که مرکز ما را عدم م  دوشرط،یبه ذهن بدون ق

فعال    ذهن. اگر من شودساکت م   ذهنمرکز ما عدم بشود، من   م،یکه از اول بود  م یبشو  یار ی از جنس هش  اگر

  مان  که ما زندگ  شود شروع م  و مواظب بودنش از موقع  ذهنمن   زرنگ .  میبدزد  می توان از او م  یزینباشد ما چ 

  . می کن  جادیا  جسم  یار ی تا هش میده را م   مانی اری هش عنیبرود آن داخل،   میگذار را م

. آن موقع خودت از خودت  ییفضاگشا  عنیدارد،    دهیفا  ،ی ریب  توان که مزد م  کن بر دام  میخودت را تسل  پس

  است.  هوشیب اتذهنمن  نیا که بِش درحال  رونیب دگیرا از همان  زندگ  عنیرا بدزد.   دگیهمان ی

  :  تیسه ب نیا طورن یهم  و

  میکنانبار، گندم م نیدر ما
م م گندمجمع آمده، گنمیک  
  ) ٣٧٧ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  ما به هوش   آخر  میشیندینم
  َخلَل در گندم است از مِر موش  نیک 

  ) ٣٧٨ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  ست تا انبار ما حفره زده موش
  ست شده رانی فَنَش انبارِ ما و وز

  ) ٣٧٩ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  : گودال حفره
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بندگ ی فر  ،یی : علم و هنر و صنعت، دانا فَن،  ر یتزو    

  

آن گندم     ذهنو من   میکن ذهن، ذهن را فعال م  میرو بعد م  ول  م یکن ها، خُب گندم حضور جمع مموقع   ل یخ  ما

شما    شرفتیشده را، پحضور جمع   ذهنموشِ من   نیکه ا  دین یبب  دی. شما بادزددشده را مشده، حضور جمع جمع 

  . کند لدمال م شیپا ر یز یرا، چجور 

  .  دزدد محصول کار ما را م ی موجود یکو؟ پس  اشجه یپس نت  میکن کار م همهن یکه ما ا  دیگو م و

  ر یکار د  نیکه بس کن، ا  دیگو ذهن، ذهن به ما م   میرو م    خودمان ول  یرو  م یکنها کار م که ما مدت   دینیب م

که   مدت یشده پس از گشوده یکه همان فضا  دینیب. م یاستاد بشو  توان و اآلن تو م ، گرفت ادیبس است، 

  .  شود بسته م م، یکن خودمان کار نم  یرو

را م   واشیواشی   عنی از ما م  یار ی هش   نیو هم  بندد م  دزدد، فضا  را دوباره  درد    لیتبد  دزدد آزاد شده  به 

  .  کند ما به ما کم نم   ذهن  یها ی ریادگی  نیو ا  میما همان آدم هست  مینیب . و پس از شش، هفت ماه مکند م

  بوده.   طور ن یهم  تیشده، بشر رانیوجود آمده واقعًا انبار ما وبه ذهنکه من   وقت از

  جان! دفع شَرِ موش کن  یا اول
  در جمع گندم جوش کن  وآنگهان

  ) ٣٨٠ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

ا  م، یرا ببند  شیهاسوراخ بشود،    لیکه کار موش تعط  م ی کن  یکار  یما    دیبا  اول    لیمورد قبال ما خ   نیو در 

لحظه آگاه    نیو ا  ستین   زندگ  یِکه ذهن جا   د یدرک کن  قاًیو عم   د یکن  تیاگر «اَنْصتُوا» را رعا  شما  .میصحبت کرد

 شدهگشوده   یِاز فضا  ای  دیآ فکر و عمل از ذهن م   نیکه ا  دینیبب   د،یاز خودتان، ناظرِ فکر و عملتان باش   دیباش

  .  شود ف می که موش ضع  دید دیخواه   د،یقدم را درست بردار نیو مرتب ا د،یآ م

  یِ ما فکرها   ند،ینش باال و در سرِ ما م  دیآ درد م   یِفضا   دردِ ماست. وقت   یِدارد که آن فضا  یبعد  ی  موش

  نیکه بدزدد ا  میو نگذار  میو صبر کن   میباش  اریهش  دی. در آن موقع هست که بامیکنم   کنندهن یغم   اریبس  اریبس

  موش.  

. که در میکن   جادیدرد ا  میدرد هستند، ما دوست دار  ۀدرد در ما وجود دارد که گرسن  یفضاها   کهن یمثل ا  درواقع

  جاد یدرد ا  کند. وقت   جادیتا درد ا  کند دردناک شخص م   اری بس  دکننده،یناام   اریبس  یفکرها  دینیب آن موقع م 

  ادامه بدهند.   شان درد بخورند به زندگ یِن فضاها ی تا ا کند، م لیرا به درد تبد  زندگ   کند؟ چار م کند م
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  دار یشو» و «ب  زاریشو، ب  زاری«ب  ستم،یدرد من ن  نیا  دیی دوباره بو  د،یباش  اریهش  د یموقع هست که شما با  آن

  دفع کنم.   خواهم موش را، من م  نیا خورنده،ْ زندگ   نیشو» که ا داریشو، ب

  او  یِایدر در یوصفِ بحر و در کم گو  خاموش،
  دار شودار شو، دمدم ،کن که غواص خواه

  ) ٢١٣٣شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

آن به ذهن، ذهن    وصِف خداوند، و درِ  ،یی تای  یِا یوصفِ در  کهن یا  یبرا  به خاموش   کند م  هیدوباره توص  پس

  . کند را فعال م 

فرض کن که درش هم ما    م، ی اگر وصِف خداوند را نکن  م،یاو هست  یِا یاو»، ما اآلن در در  یِای در در  یگو   «کم

  .  میشو م لیاو تبد یِا یبه در م،یخاموش باش  م،ی وصفِ خودمان را هم نکن م، یهست

خاموش نشدن است که    نی فقط ا  میاو هست   یِا یاو»، پس در در  یِ ای در در  ی وصفِ بحر و در کم گو  «خاموش،

  .  میکن و ما نورمان را در او گم م  آورد وجود مرا به  ذهنمن 

درها را از    ،کن   غواص  خواه فکر نخواهد افتاد. پس م  انِی نور در زندانِ جر  نیا  صورت ن یدرا  میحرف نزن  اگر

  . یخاموش بشو  دیبا ی. دمت را نگه داریاردمت را نگه د دیبا ،یاور ی درب ایدر نیا

  ن ی فکر را بِبر و نگذار ا  ۀلحظه رشت  نیکه ذهن ساکت بشود. ا  بن  یکار   ی  دیبا  عن یدار شو»،  شو، دم   دار«دم

   وصل بشود، فاصله بده.  ی طورِ اتوماتبه

  م ی توان ما هم م   ا ی. آکشد نفس نم  قه یتا پنج دق  کشد نفس م   یآب،    رِیبرود ز  خواهد که م   مثل کس  درست

  است.   نیدار شو» هم منظورش از «دم  م؟ی کن لیرا تعط ذهن  تیفعال قهیپنج دق

 خواهد  و هرجا دلش م   رودم   شیذهن را که خودکار پ  یِساز را قطع کن. فکر کردن براساس سبب   ذهنمن   نفسِ

  کن.  لیتعط کشد، ما را م 

به حرف بزنم راجع   رید  خواهم که نم   مییذهن و بو  انِیبه جر  مینتابان  میکه ما هست   ینور  نیلحظه ا  ی  شود م

  .  شودچه م  نم یبنم، بب  خواهم کار را نم نی. اصال اریخداوند، اصل خودم، بس است د

«اَنْصُتوا» را رعاگفت  نیا فکر   انی جر  ی روز  ی کردن، سبب خواهد شد که    تیوگو نکردن و بحث نکردن و 

  .  میوجود دار ایکه ما بدونِ اتکا به دن مینیب م واشیواش ی منفصل بشود و ما 
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به    بودند متک  دهیهمان  یفکرها   منتها وقت   م،یهست  جان یا  م،یرفت   رونیجهان ب  نینه از ا  می نه مرد  م،ینرفت   ما

  است.   نیو زنده بودن ا  و اصل زندگ  میاستاده یا یار ی هش یِشد فقط رو  لیتعط  کهن ی. اآلن امیجهان بود نیا

ن است بماگر من دم  کهن یو ترسِ ا  می زنده نبود  قبالم  نیاز ب   رم،یدار بشوم مم کار را    نیا  واشیواشی. و  رود

  .  رود م  نیترس از ب ن یا رم،یم من اگر تندتند فکر نکنم م  کهن یترسِ ا میبن

.  م یبه جهان باش  ندارد که ما متک   و لزوم   میکن م  دایعمق پ  م،یشو زنده م   میکه نه، ما دار  مینیب م  واشیواشی

  م یشو زنده م  وقت  روند،م   نیها دائماً از بچون آن   شود، م  جادیآفل ا  یزها یچ  ۀلی وسترسِ ما که به   جیتدرو به

  م یشو زنده م  ی اریو ما تماماً به آن هش   رود م   ن یترس از ب  ر ید  ییجا   ی.  شود ترس کم م  زوال،ی ب  فرمیبه ب

  . میکن و از جهان دل م 

  یابیگوهر نشان   نیوز ایدر  نیکز  خواه اگر 
  باشد  ن ینبودت هرگز چو نَْفست همنش نشان

  ) ٢۶۴اشعار، غزل  وانی (عطار، د

م  نیا از عطار است.  ا  خواه  م  دیگو هم  ا  ایدر   نیاز  از  باشد،    ،کن   دایپ  گوهر نشان  نیو  تو  با  نَْفست  اگر 

  کرد.   دینخواه دای نشان را پ نیا صورتنیدرا

  :میرا بارها خواند  تیسه ب نیا و

  زنان از دم یمزن تا بشنو دم
  ان ینامد در زبان و در ب آنچه
  ) ١٣٠۵ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  زآن آفتاب  یمزن تا بشنو دم
  نامد درکتاب و در خطاب  آنچه

  ) ١٣٠۶ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  مزن تا دم زند بهِر تو روح  دم
  نوح  بذار در کشت  آشنا

  ) ١٣٠٧ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  : شنا آشنا
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که    دیگو است. م ییتاینوح  جا است، کشت نوح هم آن  طوفانِ نوح است و کشت  کهن یاآلن درست مثل ا عنی

صورتِ  شد به   جا گم خواهآن   یبشو، چون برو   سوارِ کشت  ای ذهن شنا نکن و شنا را بذار، ب  یِا یدر  نیتو در ا

  .  یار یهش

که در    یز یآن چ  ؟ی را بشنو  یزی. چه چ یبشنو  زند لحظه دم م  نیکه تو حرف نزن تا از خداوند که ا  دیگو م  و

که    . پس فضا را باز کن، ذهن را ساکت کن. تا زمانیحرف نزن تا از آن آفتاب بشنو . تو  دیآ نم   انیزبان و در ب

  .دیآ نم  هاطابه و در خ دیآ که در کتاب نم ی زیچ ؛ی شنو  نم زند ذهن حرف م 

.  یسوار بشو   دیجاست بانوح آن  کشت   که شنا را بذار درحال  نیشده حرف بزند. و اگشوده  یِفضا   نیمزن» ا  «دم

  .  بن دایراهت را پ توان نم ،َنشْو و نَما بن   توان نم شود م  جادیفکر ا اناتِ ی که در جر در طوفانتو 

  بخوانم که تانیبرا یمثنو  نیاز ا تیچند ب ی  دیبده اجازه

  شغاالن»  انِیکردن م  طاووس یِشدن و دعو  نیشُغال در خُم رنگ و رنگ  «افتادنِ 

  ر یمن د  د یگو م  شود م  نی رنگ  شیو موها  رونیب  دیآم   ، یبه خُم رنگرز   رود شغال م   نی. امیهنوز وقت دار 

  ام. و درواقع طاووس شده ستمیشغال ن 

که طاووس    ییکارها  تواننه. م   دیگو م   ؟ بانگ کن   توان که تو مثل طاووسان م   دیگو ها ماز شغال    ی  ول

  نه.   دیگو م  ؟ بن کند م

 ن یاست که رفته به ا  یار یاست که، هش  شغال کس  نیانساِن زنده به حضور هست. ا  یطاووس نمادِ    جانیا  در

  خواهد  م   هاهمانیدگ   نیو براساس ا  رونیها را گرفته و آمده بشده و رنگِ آن   دهیهمان   هاهمانیدگ جهان و با  

  ام. که من عارف شده  دیبو

  .  می را درمان کن هان یدر ما هست، ا هات یخاص نیکه اگر ا مین یبب  خوانم را م هانیا

  رفت اندر خُم رنگ   شغال  آن
  ساعت درنگ  ی آن خُم کرد  اندر

  ) ٧٢١ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  شده  نیبرآمد، پوستش رنگ پس
  شده نیی: منَم طاووسِ علّکه

  ) ٧٢٢ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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خوش  ن،ی رنگ پشم افته یرونق  
  ها برتافته آن رنگ  آفتاب،

  ) ٧٢٣ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  : آسمان هفتم، بهشت، آنجا که نامه عمل فرشتگان است، ملوت اعل نییعلّ

  

جا  آن   و مدت  هاهمانیدگ به خُم رنگِ    میرو م  انسان  یِار یصورتِ هش رفت در خُم رنگ، ما هم به   شغال  پس

  . می ریگ را م هاهمانیدگ چند سال، و رنگِ  ی  م،یستیا م

که من    میادعا دار   . ول مان ذهنمن   عن ی. پوستمان  می شد  دهیشده، همان   نیپوستمان رنگ   رونیب  مییآ م  پس

  رفتم و به او زنده شدم.   ییتای یهستم که واقعاً به فضا  انسانِ عارف  ا یهستم که،  طاووس

نظر مبه   بای ز  نشیرنگ  پشم و آفتاب که م  دیآ ها را مرنگ   افتد نشان م   نی. اتاباند که وقت  دهد   آفتابِ زندگ   

  است.   رنگ مصنوع نیا میدان م  بتابانند، ول توانند را م یمعنو  یها رنگ   هاهمانیدگ  افتد، م

  :دیگو دارد خودش م ن،یهم بله

  خود را سبز و سرخ و فور و زرد  دید
  را بر شغاالن عرضه کرد   شتنیخو

  ) ٧٢۴ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ست؟یشغال حال چ یگفتند: ا جمله
  ستیتو را در سر نشاط ملْتو که

  ) ٧٢۵ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  یی نشاط از ما کرانه کرده از
  ؟ییتکبر از کجا آورده نیا

  ) ٧٢۶ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  رنگ، بور : سرخ کم فُور
  شده   دهیچ ی: پی ملْتو

  

 کرد،  طورِ کامل کار م داشت و نفْسش به  دگیهمان  یادی تعداد ز  که مختلف به خود گرفت و درحال  ی هارنگ   پس

شغاالن    ار یبس  اشذهنمن  بر  را  خودش  بود،  ا  رید  ذهن  یهامن   عنیفعال  که  همه گفتند   ی عرضه کرد. 

  .ییآ شاد م   ل ینظر خکوچولو، اوضاع از چه قرار است که تو به شغال 
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  . دهیچ یهم پبه  عنی یملْتَو 

    ؟یاتکبر را تو از کجا آورده  نی! اگردان که رو از ما برم خوشحال قدرنیا

  فالن  یاو شد کا  شِیپ  شغال  ی
  از خوشدالن؟  یشد  ای ،ی کرد دیشَ

  ) ٧٢٧ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

   تا به منْبر برجه ی کرد دیشَ
   خلق را حسرت ده نیز الف، ا تا

  ) ٧٢٨ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  یی گرم یدی ند ،ید یبوش بس
  یی شرمیب ی اآورده د یز شَ پس

  ) ٧٢٩ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  به کار بردن  ب ی و فر  رنگیکردن: ن  د یشَ

  

عنی کردن  دیش  کار بردن. به بیو فر  رنگ ین  

  ی که برو   ی کرد  له ی. حیواقعاً به حضور زنده شد  ا ی  کن م   لهیبه او گفت که تو ح  ششیاز شغاالن رفت پ   ی

  . خوشحال ل یخ کهن یبه ا ی. پس خودت را زد منبر و از دروغ به مردم حسرت ده   یباال

و    م یدانش جمع کرد  ی ادیمقداِر ز   کهن یا  لیدلحرکات در ما هم هست. ما ممن است حالمان بد باشد و به   نیا

خودمان را به الف، به دروغ باال    م،یباشداشته   یندارند، تکبر  اطالع   هانیو مردم از ا  میشد  دهیها همان با آن

درحال   میریب کن   که و  تظاهر  است،  خراب  حا  م یحالمان  م  لمان که  ما  و  است.  زمان  میدان خوب  تا  که     که 

بد است، ظاهرمان   که حالمان خوب است، ول  میکن هست حالمان خوب نخواهد شد. اگر ما تظاهر م  ذهنمن 

  . میکارها بن  نیممن است ما هم از هم ؛ستیکار درست ن نیا م،یرا آراسته کرد

  یی گرم یدی ند ،ید یبوش بس
  یی شرمیب ی اآورده د یز شَ پس

  ) ٧٢٩ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  به کار بردن  ب ی و فر  رنگیکردن: ن  د یشَ

  



ۀ  برنامه         Program #930                                          ۹۳۰مشار

  104صفحه: 

را    اتشرمی ب  یِآن رو  بیفر  ی. حاال از رو یدیعشق را ند  گرم   ول  ،ی کوشش کرد  لیو خ   یتو کار کرد   پس

  که حالت خوب است.  کن ادعا م ؛یباال آورد 

  استیو انب ایآنِ اول   ،گرم
  پناه هر دغاست   شرمیب باز

  ) ٧٣٠ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  خود کشَند  یالتفاتِ خلق سو  که
  و از درون بس ناخوشند  میخوش که

  ) ٧٣١ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  کنند  توجه مردم را جلب م  ها نیباز است که اهم پناه هر حقّه   شرمیاست، اما ب  ایو اول  ای مالِ انبعشق    گرم  پس

  ناخوش است.   اریاما درونشان بس م،یازنده  سببیب یکه ما حالمان خوب است، واقعاً به شاد   ندیگو و م

ا  آورد م  قصۀ کوتاه  ی موالنا    بعدش را با    شیهال یدرواقع سب  که کس   مینبخوا  دیرا هم اجازه بده  نیکه 

ام خورده   یامزه خوش   یکه من غذا  دیگو مندان، م مردم، مخصوصًا ثروت   شِیپ  رود و م   کند پوسِت دنبه چرب م

  ش یپ  دیآ م  ده،یاش ترسو بچه  برد را م   پوست  نیو ا  دیآ گربه م   یروز  یهم عالمتش است. و    لمیسب  یو چرب

و دلشان    شنوند گربه برد و مردم م  یکرد را چرب م  لتیکه بابا، آن پوست دنبه را که هر روز سب  دیگو مردم م

  . دهند به او غذا م برند و م  دیآ به رحم م

حالمان خوب است. بهتر است اقرار    میتظاهر نکن   ست،ی حالمان خوب ن  قتاًیکه اگر حق   دیگو داستان به ما م  نیا

  که نیا  یجا به   کنند هم مردم به ما کم م  اًیثان  م،یشو درواقع کارگاه خداوند م   میکن   اقع . اوال اقرار ومی کن

به    میبخواه  م، یکم کن   می توان دور ما جمع بشوند. ما به خودمان نم  ندی ایفکر کنند حالمان خوب است و ب

  کار با شست مواجه خواهد شد.  ن یا م،یها کم کن آن

  مستَهان  شخص  افتیدنبه  پوستِ
  سبلَتان  یچرب کرد  صباح هر 

  ) ٧٣٢ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  که من  منْعمان رفت  انیم در
  ام در انجمن خورده یچرب لوتِ

  ) ٧٣٣ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  د یدر نو یبر سبلَت نهاد دست
  د یسبلَت بنگر  یسو عنی رمز،

  ) ٧٣۴ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  : خوار و ذليل مستَهان
  . افتیو مجلسِ ض  و خوش محل شادمان به معن  نجایخبر خوش؛ در ا  ، : مژدگاندینُو

  

  جا نی. در اکند را چرب م   لش ی دارد با پوست سب  ذهنکه من   . انسانذهنمن   عنی  ل،یخوار و ذل  عنی  مستهان

و تظاهر    کند را چرب م   لشیبخورد و با پوست سب  کند نم  داینور است که شخص پ  یِغذا  نیمنظور از غذا هم

  نور است.  شیخورده؛ غذا ی خوب  یکه واقعًا غذا کند م

 کرد چرب م   را  لشیکرد و هر صبح سب   دایپوستِ دنبه پ  ذهنمن   ی   عنی  لیشخصِ خوارِ ذل   ی  نیبنابرا  پس

مند است  که ثروت   کرد و تظاهر م  کرد نشست و برخواست م  هان یمنعمان، و با ا  رفت،  مندان مثروت   شِیو پ

  ام.من غذا خورده  عن یاست  چرب  دینی که بب لشیبه سب کرد خورده و هرلحظه اشاره م  یچرب  یو غذا

وصل    ، به زندگ  ستیکه واقعًا زنده ن  انسان  ی  عنی،  اندزنده   هستند که به زندگ   منعمان کسان   جانیا  در

  .داند م لی را دل  رون یکه هست و عالئم ب کند تظاهر م ول ست،ین

  گواه صدقِ گفتارِ من است نیک 
  خوردن است نیر ینشانِ چرب و ش نیو

  ) ٧٣۵ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ن یطَنیجواب ب گفت اشْمش
الْاذِبی : أباداله ککه   ن یدَ
  ) ٧٣۶ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  را نابود کناد.»   انی : «خدا مر دروغگوداد با زبانِ حال جواب م گواوه ی شم آن مردِ  «ول

  ی من غذا   عنیخوردن است،    نیر یچرب نشانِ چرب و ش  لیسب   نیو ا  دینگاه کن  لمیبه سب   گفت م   رون یدر ب  پس

  را نابود کناد:  انی که خدا مرِ دروغگو گفتشمش گرسنه بود و م  ام، ولخورده  یامزه خوش   اریبس

  را نابود کناد.»   انی : خدا مر دروغگوداد با زبانِ حال جواب م گواوه ی شم آن مردِ  «ول

  م یو بخواه  میو به پندار کمال و ناموِس او متوسل بشو  می دار  بیع  م،یدار  ذهنکه من   م یاگر ما اقرار نکن  عنی

 که  ندارم، آن موقع درحال  یب یع  چیهستم، ه  که من واقعاً زنده به زندگ   میموردِ خودمان عوض کن   نظرِ مردم را در 
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نم زندگ  م یتوان ما  نور  بتابان   آن  ب  م یرا  ا  رون یب  عدمان،به چهار  داد که ما    ی طورن یو درونمان نشان خواهد 

  . میستین

که من    دهد چربش را به مردم نشان م   لیسب   شمش گرسنه است، ول  دینیب قصه م  نیکه در ا  یطور همان  

  ام.هم خورده  یامزه خوش  یام و غذاهغذا خورد  ریس

  م یزیچچ یه  دیگو در ظاهر به همه م  ول  شود، دارد خراب م  و فشارِ روح  انسان فرض کن بدنش از ناراحت   عنی

  خوب است.   لیخ  زمیچخوب است، همه   لیحالم خوب است و روابطم با خانواده خ ست،ین

  ات  دروغ ذهن  نیخدا لعنتت کند که با ا  ندیگو م  کنندکار م   با صدق و راست  هانیتمام ذراتِ وجودش که ا  پس

  . فشار گذاشت ریما را ز

  تو ما را بر آتش برنهاد  الفِ
  تو بر کنده باد  سبيل چربِ کان

  ) ٧٣٧ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  گدا  یالفِ زشتت ا ینبود گر 
  به ما  یرحم افگند  میکر  ی

  ) ٧٣٨ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

   و، کژ کم باخت بیع ینمود ور
   او ساخت یِدارو یبیطب ی

  ) ٧٣٩ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

   عنیچرب تو را بنَد،    لیسب  ن یدروغ تو ما را به درد انداخته. خداوند ا  ن یکه ا  دی گو م   ر، یاست د  مشخص

به ما رحم    یاانسان بخشنده  یدروغ زشتت نبود،    نیگدا، اگر ا  ی. اکن آن تظاهر م   لۀیوسکه به   یز یچ  نیا

  .داد و به ما غذا م  کرد م

اقرار کن   ما اگر  ن  میهم  بلد  واقعاً  ن  مان، وضع روح  م،ی دار  دگیهمان   بیع  م،یستیکه    ست، یروابطمان خوب 

  ی ب یطب   ی  گفت تر دروغ مو کم  داد را نشان م  بشیبه ما کم کنند و اگر ع  توانند م   یابخشنده  یها انسان

  .کرد او دوا درست م یبرا

  حق که: کژ مجنبان گوش و دم  گفت
ینادق نْفَعیالصم   ندْقُهص  

  ) ٧۴٠ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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 و دغل   اعضا و جوارح خود را در راه نادرست   عن ی: «گوش و دمت را کج تکان مده.»  دیفرما م   «حق تعال 

  .» رساندیبه آنان سود م  انیراستگو ییراستگو رایز  ریبار نگ یباز

.  میذهن برو دینبا وجهچیهبه  م،ی باش نیراست  می. اگر بخواهدیگو که موالنا م طورنی ا میباش نیراست  دیما با پس

  .شود او م   واردِ ناراست شود، وارد ذهن م یار ی که هش نیهم

است و پوستِ دنبه    یاست و ظاهر   است، ساختگ  نیهم دروغ  شیاست و تمام کارها  نیدروغ   ذهنو من   ذهن

  . کنند از ابعادِ ما درست کار نم کدامچ یو ه  میهست ض ی ما مر  ذهناست. در من 

ا  شود م   یگذار ه یسرما  ول  شود، مما گرفته   لۀیوسبله، به  شود؟ مگرفته   زندگ   جادِ یدر درد، در موانع، در 

  مسائل. 

  قرآن است:  ۀیالبته آ د؛ی کار را نکن  نیا دیگو پس م 

ي  «قَالادِقالص نْفَعي موٰذَا يه هال  مدْقُهص ن ◌ۚ  ملَه  نَّاترِي  جتَج  نا  مهتتَح  ارنْها  دِينا  خَاليها   ف   عنْهم   اله  رضۚ◌   ابدً

  » .الْعظيم الْفَوزُ ذَٰلكَ ۚ◌  عنْه ورضوا

هايى است  باغ روز همان روزى است كه صدق راستگويان سودشان دهد. براى آنها    نی: «ادیفرما  تعال  ی«خدا 

روان است. هم خدا از آنها خشنود است و هم آنها از خدا خشنودند، و اين است   بارانی كه از پاى درختانش جو

  و سعادت بزرگ.»»  یرستگار

  ) ١١٩ ۀی)، آ۵سورۀ مائده (  م،ی(قرآن کر

  

ها  راستگويان سودشان دهد. براى آن لحظه، همان روزى است كه صدقِ    نیا  عنیروز،    نی: ادیفرما  تعال«حق 

. «هم خدا گذرد م زندگ  بارِی درختِ ما جو  یِروان است.» پس پا  بارانی درختانش جو  یهايى است كه از پاباغ 

  و سعادِت بزرگ.»  یر ها از خدا خشنود، و اين است رستگاها خشنود است و هم آناز آن 

به آن    میکن   دا یو دست پ  میباش   ن یو راست  می لحظه باز کن  نیفضا را در ا  دیکه ما با  دهد نشان م  جمالت همه   نیا

جا به  و در آن   میرا وارد ذهنمان کن  زندگ   ی جو  کهنیا  یِ جا . به زندگ  یِجو   گذرد،فکرهامان م   ریکه از ز  ییجو

  . میکن  لیمانع و درد و دشمن و مسئله تبد

  محتَلم یاندر کژ مخُسپ ا كهف
  وانما و فَاستَقم  یدار آنچه

  ) ٧۴١ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  باش.»  میراست و مستق  نیآشارا نشان بده. بنابرا ی غار، کج مخواب، و هرچه دار  انیغافل، در م  ی«ا

  ن یآشارا نشان بده. بنابرا  یغار کج مخواب و هرچه دار   انِیغافل، در م   یوانما، و فَاستَقم. ا  یآنچه دار  ای

  باش.  میراست و مستق

است.    ار یگه  شده در درون ما خلوت باز   یِما را در آغوش گرفته، فضا   ا یدر  میدرون هست. گفت   ی فضا  نیهم   کهف 

فعال     ذهنرا فعال کردن. من   ذهنواقعاً من    عنی  دنی. کژ خوابمیکژ بخواب  دیغار ما نبا  نیکهف، در ا  نیپس در ا

  کژ است. همۀ کارمان کژ است، همۀ فکرمان کژ است.بشود، 

طور  آن   ،یچه دار آن   ،چه هست. آن میکژ نکن  م،یرا ارائه کن  نیهم  م،یچه که هست آن  می باش  نیراست   دیما با  پس

  خاطرِ نظِر مردم خودت را کژ نکن. را بدون ترس نشان بده، به   نیا ،که هست 

  قرآن هستند:  ی هاه یآ هان یکه ا  دینیب م  طورن یهم  و

متَقا  «فَاستَطْغَو كَ وعم تَاب نمو ترما امك ◌ۚ نَّها الُونَ بِممتَع  «يرصب  

چه    د،یو راه راست درمذر  باش و از حّد راست   میکه فرمان به تو رسد همراه مومنان راست و مستق  «آنسان

  .» ناستیب  دیخدا بدانچه کن

  ) ١١٢ ۀی)، آ١١سورۀ هود ( م،ی(قرآن کر

  خَمش   یخود، بار بِیع یینگو ور
  وز دَغل خود را مش  شینما از

  ) ٧۴٢ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  مشا دهان   ،افت ی یتو نقد  گر 
  امتحان  یدر ره، سنگها هست
  ) ٧۴٣ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

تظاهر    خواه  مردم و م  بِینده. در راه فر   شی خاموش باش و خودت را نما  ، ییگورا هم نم   بت یاگر ع   دیگو م

اگر در   ، افت ی  یکه اگر واقعًا نقد  دیگو م  ت یب نیزحمت نکش، خودت را مش. حاال ا ام،ی طورن یکه من ا  کن

ر راه  د  کهن یا  یدهانت را باز نکن، حرف نزن. برا  ،یشو م  دارشه یر  ی دار  ی جمع شد، حس کرد  یتو حضور 

  هست.  یادی امتحان ز یهاسنگ 

  و 
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  ش یپ ز یامتحان را ن یِ هاسنگ
  شیهست در اَحوالِ خو هاامتحان
  ) ٧۴۴ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  شود،  امتحان م    دارند. پس هرکس  شیها هم امتحان در پهستند، آن   ار ی که سنگِ امتحان هستند، مع   کسان  پس

  . میشو اوقات از امتحان رفوزه متر بیش  و میشو لحظه امتحان م بهلحظه

  :میهم بخوان یبعد  تیب دیبده اجازه

  ن ی : از والدت تا به حزدان ی گفت
تَ  فْتَنُونَیرم عام لکنی  
  ) ٧۴۵ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

م  قرار  امتحان  موردِ  مرگش  تا  تولد   از هنگام انسان  فرمود:  آدمردیگ «خداوند  امتحان    انی .  دوبار  هر سال، 

  .»» شوند م

مرگ نیح :  

  

هر سال دو بار امتحان   انیآدم  رد،یگ خداوند فرمود انسان از هنگام تولد تا مرگش موردِ امتحان قرار م   دیگو م

دو بار    دیگو لحظه، م  نیتولد تا مرگ، در ا  لحظه، از لحظۀ  نیدر ا  نیهرلحظه. پس بنابرا  عن ی. هر سال  شوند م

  م یتوان . م میرفوزه شد  م،یبه ذهن، کژ شد  میاگر رفت  م؟یبه ذهن نرو  میتوان م  ایآ  کهنیا  ی.  شوند امتحان م 

  ؟  زندگ  یِسوبه م ییای ب ورنیبه ا میبرگرد

. اگر فضا را  میرفوزه شد  م،یبه ذهن. اگر رفت   مینرو  م،ی کن زیپره  میتوان است م  نیلحظه، امتحان ا  نیدر ا  عنی

هرلحظه    انیآدم   م؟یزن دوباره حرف م  میستیا بازم  ای  زندگ   یِسوبه   میبرگرد  میتوانم   م،یبه ذهن نرفت  م،یبازکرد

آخرِ سال.    میبخوان  م،یزحمت بش  که ما ه  ستین  یطور ن یا  م،یشو . پس ما هرلحظه امتحان م شوند امتحان م

  م ی ذهن را بشناس  م یتوان ما م  ا یکه آ  م ین یبب   کند و امتحان م  کند خداوند با لطفش کم م   ، لحظه زندگبهلحظه

  . میشواقعًا خوب نبا  ول  م،ی ندار  یبی ع  چیکه واقعاً حالمان خوب است، ه   می. وانمود کن میکژ بشو  میجا نروو در آن 

رفوزه شده؛    طانیکه ش  دیگو که موالنا م   میخوان م  ندهی شاءاله هفتۀ آهم دارد که ان   ج یدوتا داستان نتا  نی

. شود قبول نکرده که در انسان خداوند به خودش زنده م کهنیا یرفوزه شده برا طانیطور بلعم باعور. شهمان 

  . رفتهیفرمان را نپذ نیبنابرا
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حضور را که زنده شدنِ خداوند در    یار یو هش  میدان را اصل م  جسم  یاریکه هش  می را دار   تیما هم آن خاص  ایآ

. آن هم  میکن را م   طانیکارِ ش  م،یکن و فضا را باز نم  میدار را اگر نگه م   ذهنمن من   عن ی  م،یریپذ ماست نم

کار   م،یکش . حاال اگر ما زحمت م شود در لحظۀ آخر رفوزه م بوده، ولعبادت کرده   بوده،ده یها زحمت کش سال 

  گذارد؟  ترس نم  م؟ یشورفوزه م   م،ی زنده بشو   و به زندگ  م ینترس  م،یرها کن  دیآخر که با  در لحظۀ  م، یکن م

خاموش    ییگو خود را نم  بی ع  ، یدار   بیع   دیگو گفت حرف نزن. م  گذارد؟ نم  ییخودنما  گذارد؟  حرف مردم نم

و    دییتأ  یمردم قرارگرفتن برا  موردِ توجه  عنیراه خودت را نکش.    نینباش، در ا  ن یش نده و دروغیباش، نما

  ندارد.  دهیفا  چیکار ه  نیدور و برِ شما جمع بشوند، ا ایباشند و شما را قبول داشته  کهن یتوجه و ا

مانع    هان یکه ا  دیبو  خواهد موالنا م  م، یدار  بیکه ما هم ع  میریبپذ  م یتوان نم  کهن یا  ی برا  میریرا بپذ  یکژ   ما

در تو دارد   یحضور   ی   ،یدی رس   ییکه به جا  کن است که ذهن ساخته و اگر حس م  ییهامانع   هانیهست. ا

از ما    لیاصطالح خبه   ،لیما خ   یینها  تحانِدهانت را باز نکن، امتحان هست و ممن است از ام  شود، جمع م 

  خواهد گفت. یکه قصۀ بعد  طورن یهم  میها رفوزه بشوانسان

  د یگو . ممیقبول شد  م،یسنگِ امتحان است، اگر ما از امتحانِ موالنا قبول بشوکه مثال موالنا    میکن فکر م   ما

  .شود امتحان م  هرکس شود، نه، موالنا هم امتحان م

  ش یپ ز یامتحان را ن یِ هاسنگ
  شیهست در اَحوالِ خو هاامتحان
  ) ٧۴۴ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

وا»  منَّهَن اورونَ.» يرك   يفْتَنُونَ ف كل عام مرةً او مرتَين ثُم  يتُوبوَن و هم يذَّ

  .» رندی باز هم نه توبه کنند نه پند گ  شوند؟ دو بار البته امتحان م  ایبار    یکه هر سال    نندیب (منافقان) نم   ای«آ

  ) ١٢۶ ۀی)، آ٩سورۀ توبه ( م،ی(قرآن کر

  

باز هم نه توبه کنند،    شوند؟ دو بار البته امتحان م  ایبار     یکه هر سال    نندیب منافقان نم  ایآ  طورن یهم  بله،

  هستند.  ذهن یهامن   نی. که البته منافقان همرندینه پند گ

  پدر  یدر امتحان است ا امتحان
  به کمتر امتحان، خود را مخَر ن،یه

  ) ٧۴۶ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  من، خواهانِ خود مشو.  ی را مخَر: خودپسند  خود

  



ۀ  برنامه         Program #930                                          ۹۳۰مشار

  111صفحه: 

از    دینیب م  پس ما  تمام شد،  دیآ م  ریامتحان د  یتمام شد، بعد    مییگو م  میگذر مرحله م  ی که    ی. 

سرِ    ی  د،یآ م  ریسرِ د  ی  یانداز که م   یهر سر   نداز،یگفت که سرت را ب  می. امروز خوانددیآ م   ریامتحان د

  است که رونق دارد.  نیهنگامۀ عشق است، ا نیو ا دیآم  ر یسر د ی د،یآ م رید

  اشال  ی  دفعه ی حالمان خوب است،    م یکن فکر م  مدت   ی  دفعه ی امتحان هست در راه،    میدان ما م   پس

  یی فضاگشا  ای آ  مین یکه بب   میشو لحظه حتماً امتحان م   نیا  کلطور به   ول   م،یشو امتحان م  می. داردیآ م   شیپ

  : میکن م

و رو    میشو آن زنده م   ی و رو  میکش م   م، یگردان فکر محبوس بشود و برم  انِیبرود در جر  زندگ   میگذار . نم ١

  .  به زندگ میآور م

  یِ سوبه   میرو م  طورن یهم همِ سرِ پشت  میکن مرکز را عدم م   م،یکن مرتب فضا را باز م   عنی  به زندگ  میآور م   رو

از مرکزمان    هاهمانیدگ هرلحظه امتحان هست تا تمام    ول  م،یشو از امتحان قبول م  میدار  صورتن ی. درازندگ

  پاک بشود.

  �🔹🔹�پایان بخش چهارم  �🔹🔹�


